HARTELIJK BEDANKT:

SCHRIJVER: Racheal

HELP IK KAN HET NIET ALLEEN.
Brief schrijven,

En toen kwamen de acties opgang.
Een PowerPoint in de klas, oproep door Jennifer (mijn coach) van Kienhuis
Hoving, een dagje voor schut lopen, taarten bakken/verkopen bij de handbal,
4e klassers, docenten en vrienden daarvan, die spontaan lieve kaartjes en geld
gaven.
En ja, het is gelukt! We konden het ticket boeken. Ik was echt heel blij.

DE HEEN REIS.
Op 24 april 2017 vertrok ik om 05.00 met de taxi naar Enschede en
daarna met de trein naar Schiphol. Daar was ik om 08.00 uur. Gelukkig zag ik
meteen mijn oom (broer van mijn moeder). Ik ging snel inchecken en daarna
naar de bagage/paspoortcontrole. Toen moest ik een uur wachten want het
was heel druk maar ik was ruim op tijd voor boarding. Bij de ingang van het
vliegtuig kwam een stewardess naar me toe die mij zou begeleiden tijdens de
vlucht. Aan haar kon ik wat vragen stellen als het nodig zou zijn.
Het was een rechtstreekse vlucht die duurde van 10.20 uur tot 22.45 uur. Ik
heb veel filmpjes gekeken en muziek geluisterd. Ik zat alleen, maar halverwege
de vlucht kwam er een hele vriendelijk man uit Oeganda die al jaren in de VS
woonde. Toen werd het echt gezellig. We konden Engels en Oegandees
spreken, lekker alles door elkaar.
Bij aankomst sprak een vreemde man mij aan en zei dat hij de hele dag al op
mij gewacht had. Ik keek verbaasd en dacht: ik ken u niet. Gelukkig zag ik snel
de zus van mijn moeder en haar man en zijn we meteen naar huis gegaan. Het
was een uurtje rijden. Ik voelde me opgelucht dat alles gelukt was en voelde
me meteen thuis.
Ik logeer bij mijn oma en broer. Die waren nog op toen ik thuis kwam. Iedereen
was heel blij.

HET VERBLIJF.
De volgende ochtend ben ik mijn tante gaan helpen in haar winkeltje.
Daarna zijn we vertrokken met de hele familie naar de geboorteplaats van mijn
moeder voor de herdenking. Deze plechtigheid duurde drie dagen.
Daarna had ik de gelegenheid om familie en vrienden te ontmoeten. Dat was
fijn.
Het was grappig om weer mee te doen aan de Oegandese gewoonten. Niet aan
tafel eten, maar op een kleedje zitten en met handen eten. Toch voelde ik me
een beetje een vreemdeling in mijn eigen huis omdat ik nu ook de gewoontes
van Nederland gewend ben. Ik heb in Nederland meer vrijheid. In Oeganda
moet je meer luisteren naar wat volwassen tegen je zeggen en gehoorzamen.

DE HERDENKINGS.
Op donderdag ben ik met mijn broers en mijn oma vertrokken naar
het geboortedorp van mijn moeder. De andere gasten kwamen een dag later.
We waren ongeveer met 100 mensen bij de herdenking van mijn moeder.
Tijdens het ritueel droegen mijn broers en ik traditionele kleding en een stuk
van de doek waarin mijn moeder is begraven. Dit staat voor bescherming van
haar voor ons.
Ook is het gebruikelijk dat je tijdens de herdenking een nieuwe moeder
toegewezen krijgt waar je naar toe kunt gaan als je problemen hebt en die de
zorg overneemt. Ik had verwacht dat het een vrouw zou worden die ik al goed
kende en waar ik goed mee op kon schieten. Helaas is dat niet door gegaan
omdat dat niet mocht vanuit de traditie. Deze vrouw was te oud en had al
verschillende keren deze taak op zich genomen.
Mijn grootouders hebben bepaald dat het een jongere vrouw moest zijn die dit
voor de eerste keer gaat doen. Ik kende haar niet. Ik schrok er echt van en vond
het ook heel moeilijk maar heb wel geprobeerd om contact te maken met die
andere vrouw en daar open voor te staan. Ze is wel lief en rustig maar ik moet
er toch echt aan wennen. In de praktijk zullen mijn broers en ik weinig contact
met haar hebben.
Door bij de herdenking aanwezig te zijn geweest, heb ik meer het gevoel dat ik
alles wat beter kan accepteren en gedeeltelijk achter me kan laten.

DE TERUGREIS.
Op zaterdagmiddag vertrok ik weer naar Nederland. Ik had wel weer zin om
naar huis te gaan. Ik realiseerde me heel goed dat ik in Nederland veel meer
mag doen wat ik zelf wil.
De reis verliep goed, maar ik was wel heel moe en heb veel geslapen in het
vliegtuig.
Bij aankomst was mijn oom er weer. Hij heeft me met de auto naar Amersfoort
gebracht. Daar kon ik de bus nemen naar Apeldoorn en daarna naar Enschede.
In Losser stond mijn tante met de kinderen me op te wachten bij de bushalte.
De kleintjes sprongen tegen me op. Dat is ook weer een fijn gevoel.
Ik ben heel dankbaar dat het allemaal gelukt is want nu kan ik toch beter
verder met mijn leven en ben ik ook heel bij dat ik door deze actie meer
verbinding met de andere leerlingen en docenten heb gekregen. Daar zal ik nog
heel lang plezier van hebben.

Want zonder jullie help was het niet gelukt.
EINDE.

