LEVENSVERHAAL

‘Ik heb me nergens
zo gelukkig gevoeld
als in Afrika’
Cynthia Vincent (34)
en haar man Matthijs
gaven hun comfortabele leven als arts in
Amsterdam op om in
Afrika te gaan werken.
Twee jaar lang hielden
ze een Zuid-Afrikaans
ziekenhuis draaiende.
Met rijen patiënten,
ondervoede kinderen
en uitvallende elektriciteit. Ze hebben geen
seconde spijt gehad.
‘Ik ben alleen maar
meer van Afrika gaan
houden.’

TEKST ANNE-LOT HOEK FOTOGRAFIE BRENDA VAN
LEEUWEN VISAGIE RONALD HUISINGA VOOR RITUALS
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‘Het raakt me nu nóg,
het moment waarop ik hoorde dat ik voor Geneeskunde
was ingeloot. Al vanaf mijn zevende wilde ik tropenarts
in Afrika worden. Ik woonde tot mijn elfde met mijn ouders in Gabon, en toen ik in een afgelegen kliniek van de
arts Albert Schweitzer stond, wist ik: dit is wat ik wil!
Drie keer eerder was ik uitgeloot, en ik had me er al bij
neergelegd dat het niet meer zou lukken.’

BUITEN ZINNEN

‘Acht jaar later, november 2009. Mijn afstuderen als tropenarts naderde. Ik had het er vaak over gehad met mijn
vriend Matthijs, die ik tijdens mijn studie had ontmoet.
Toch leek het soms ver weg en misschien wel onrealistisch, samen naar Afrika om in een ziekenhuis te gaan
werken. Hij was geen tropenarts. We hadden net een
huis gekocht in de Amsterdamse Pijp, waar op iedere
straathoek een leuk restaurant, café of speciaalzaak zit.
Ik was bang dat ik mijn droom zou moeten opgeven. We
zouden allebei afstand moeten doen van ons prettige leventje in Nederland, en soms betwijfelde ik of Matthijs
wel gelukkig zou worden van een leven in Afrika.
Tot Matthijs op een zaterdagochtend bij de koffie een
advertentie voorlas. De Oranje Trophy, een autorally in
het kader van het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika,
zocht nog een artsenteam. Het was een reis van drie
maanden van Amsterdam naar Kaapstad, dwars door
landen als Sudan, Malawi en Botswana. We hebben die
nacht allebei niet geslapen, zó buiten zinnen waren we.
Dit móésten we doen. Alles klopte ineens: samen door
Afrika reizen en daarna in een Zuid-Afrikaans ziekenhuis aan de slag.’

ÉÉN GROOT AVONTUUR

‘Vier maanden verder stapten we voor het Olympisch
Stadion in een knaloranje jeep voor een uitgelaten groep
familie, vrienden en journalisten. Voor vertrek moest ik
mijn werk afronden, Matthijs moest zijn ontslag indienen, we moesten visa voor de reis en werkvergunningen
voor Zuid-Afrika regelen én ons huis verhuren.
Op de valreep zijn we ook nog even getrouwd. We zaten
in zo’n onoverwinnelijke flow. Ik weet nog dat ik een
vriendin belde en zei: “Ik ga over twee weken trouwen.”
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“Maar ik heb helemaal geen jurk!” riep ze. “Wat
dacht je,” zei ik, “dat ík een trouwjurk in de kast
heb hangen?” Die leende ik van mijn buurvrouw.
Met de ene vriendin stond ik een dag van tevoren
bloemen te schikken, met een ander haalde ik nog
even schoenen.
Vanaf het moment dat we in een lange oranje
colonne met grote trucks, oldtimers en andere fourwheeldrives wegreden uit Amsterdam en via Italië
met de boot overstaken naar Tunesië, was het één
groot avontuur. Enorme stofwolken van trucks en
jeeps waaiden voor ons op door onmetelijke vlaktes
Noord-Afrikaanse woestijn. Er zat er geregeld één
vast in het mulle zand, of er moest iemand wegens
motorpech worden voortgetrokken. Er was altijd
wel wat. Twee jongens met een Opel Kadett uit
1978 waren hun voorruit onderweg verloren. Die
reden dwars door de zandstormen met grote
sneeuwbrillen op! Als ze uit de auto stapten, liep
het zand er als water uit. ’s Nachts werd je wakker in
die zandstormen en dan stond je auto meer dan 45
graden scheef. Als je overdag met 57 graden zonder
water in de zon stond, wist je dat je er binnen tien
minuten was geweest. Het drinkwater uit onze auto
was zo heet dat je je mond eraan brandde. En dan
zie je midden in die woestijn ineens een huisje. Hoe
is dat mogelijk? Hoe konden die mensen daar
leven?’

‘Onder
moeilijke
omstandigheden iets
moois
creëren;
daarom had
ik voor dit
avontuur
gekozen. Dat
voelde ik elke
dag’

HOSSENDE
ORANJESUPPORTERS

‘We werden meteen volledig weggeblazen door de
natuurpracht. Bij Ethiopië stelde ik me altijd droogte en hongersnood voor, maar je rijdt vanuit de
woestijn ineens door groene, vruchtbare heuvels. In
Tanzania werden we ’s ochtends wakker gebruld
door de leeuwen in een natuurpark. En niets is
mooier dan bij zonsondergang midden in de natuur
je eten op te warmen boven een kampvuur.
De mensen waren overal enorm behulpzaam en
vriendelijk. Toen er ’s avonds een auto strandde
met kapotte lampen, werden de bestuurders !
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‘Patiënten moeten uren lopen,
omdat ze geen taxi kunnen
betalen, en dan nog een dag
wachten op behandeling. Maar
klagen doen ze nooit’

opgevangen door het hele dorp. Die lokale bewoners wisten niet wat hen overkwam. Ineens reden er
twintig oranje voertuigen met blanken door hun
dorp. Ze gingen helemaal uit hun dak. We werden
als een soort vrijheidsstrijders onthaald. Dat enthousiasme vond ik geweldig.
Als artsenteam hadden we met kleine en grotere
ongemakken van de deelnemers te maken, zoals
diarree en verkoudheid. We lichtten veel voor: niet
op je blote voeten lopen, slik je malariapillen, dat
soort dingen. Helaas gebeurde er in Malawi ook een
tragisch ongeval, waarbij een van de deelnemers is
overleden. Een enorme klap, waar ik uit respect
voor de familie niet over wil vertellen.
Tien dagen na het ongeluk reden we over de finish
in Zuid-Afrika. We werden onthaald door een menigte hossende Oranjesupporters en vrolijke ZuidAfrikanen. Zelf waren we ook uitgelaten, omdat we
op tijd waren voor de eerste wedstrijd. Maar onze
“honeymoon” was wel ineens voorbij. We moesten
meteen achter onze werkvergunningen aan om zo
snel mogelijk aan de slag te kunnen.’

GEEN ELEKTRICITEIT

‘Ons ziekenhuis in de provincie Eastern Cape, aan
de “Wild Coast”, bleek typisch Afrikaans; een oud
missieziekenhuis boven op een berg, dat bestaat uit
verschillende bungalows met ongeveer 180 bedden.
We troffen het in een totale chaos aan. Na het WK
gingen alle overheidsinstanties in staking, ook de
verplegers. De patiënten kregen geen medicijnen,
werden niet gewassen en er werd ook niet meer
schoongemaakt. We konden dus meteen aan de
slag. We behandelden de zieke mensen, deelden
medicijnen uit, wasten de patiënten en maakten het
ziekenhuis schoon. Na een maand was de staking
voorbij en konden we ons volledig op ons werk
storten. Er bleek elke dag wel een andere uitdaging
te zijn: dan was er geen gaas, dan geen latex handschoenen of antibiotica, dan reed de ambulance
niet of begaf de elektriciteit het.
Onze werkdag begon om acht uur ’s morgens na
een ontbijt in de zon met papaya en bananen uit
onze eigen moestuin. Af en toe hadden we geen
stromend water, maar we kregen wel elektriciteit
van het ziekenhuis, omdat we ernaast woonden.
Afhankelijk waren we niet; door onze geavanceerde
jeep waren we volledig zelfvoorzienend.
In het ziekenhuis werkten nog negen artsen, verspreid over verschillende afdelingen. ’s Middags
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verzamelden we bij de polikliniek, waar rijen patiënten
op ons wachtten. Ongelooflijk hoeveel geduld die mensen hebben. Sommige komen na uren lopen om zes uur
’s morgens binnen, omdat ze geen taxi kunnen betalen.
Soms werden ze dan pas om vier uur ’s middags geholpen. Maar klagen doen ze nooit. Als ik de rij bekeek,
realiseerde ik me altijd hoezeer Afrika verandert. Oude
vrouwen op blote voeten in traditionele kleding met
prachtige kraalkettingen stonden tussen whatsappende
jongens in baggy jeans en T-shirt van Snoop Dogg. Met
veel moeite en gebaren probeerde ik dan met zo’n oude
dame te communiceren, terwijl zij hard moest lachen
om mijn verwoede pogingen. Een jonge jongen vroeg
aan het eind van het consult of ik Facebook-vriend met
hem wilde worden. De tegenstellingen zijn momenteel
heel groot in Afrika.’

‘U HEEFT HIV’

‘We behandelden alles, van een ontstoken gewricht tot
een keizersnede. Mensen komen niet met een klein
wondje, maar meteen met een enorm gezwel. Hiv en
aids komen veel voor, ongeveer dertig procent van de
vrouwen in de vruchtbare leeftijd is ermee besmet. Door
er open over te praten haalden we het uit de taboesfeer.
Net zoals we zeiden: “U heeft diabetes”, zeiden we: “U
heeft hiv en we gaan u zo goed mogelijk helpen.” Ik ben
een aantal keer bang geweest dat ik ook besmet was, als
ik me bijvoorbeeld had geprikt aan een besmette naald.
Dan nam ik een maand lang pillen waardoor het virus
zich niet kan nestelen. Ik lag er weleens wakker van,
maar dacht dan ook weer: dit is het risico van het vak.
Blijkbaar wil ik dat nemen, anders was ik hier niet.
Het was vaak lastig in te schatten wat er aan de hand was
met een patiënt. Vooral omdat er zo weinig middelen
waren. In Nederland kun je een laboratoriumonderzoek
laten doen, daar niet. Specialisten voor ingewikkelde
operaties waren er ook niet. Daardoor wist je soms
gewoon: deze patiënt kunnen we niet helpen. Iemand
met een zware slagaderlijke bloeding bijvoorbeeld. Er is
geen vaatspecialist om te opereren en je hebt maar twee
zakken bloed voor zo’n patiënt. Er was wel een ambulancedienst naar een universitair ziekenhuis, maar daar
moesten ze soms wel acht uur op wachten. Je kunt zo’n
patiënt dan alleen medicatie geven en hem proberen in
leven te houden, wat niet altijd lukt.’

ONBESCHRIJFLIJK MOOI

‘Veel van dat soort situaties staan me nog helder voor de
geest. Zoals een zwangere vrouw die hevig bloedde na
de bevalling. Ik kon het bloedverlies niet stoppen en !
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een operatie hielp niet. Moeder en kind zijn overleden. In
Nederland kun je in zo’n situatie allerlei mensen te hulp
vragen, maar daar heb je geen chirurg of gynaecoloog.
Zoiets raakt je enorm, je voelt je vreselijk ellendig. Natuurlijk hoor je tijdens je opleiding dat zulke dingen ooit
een keer gebeuren, maar als het dan gebeurt, is het heel
heftig. Je begint te twijfelen aan je eigen kunnen en
vraagt je af of je er wel alles aan hebt gedaan. Het gekke
is dat de familie je ondanks hun verdriet meteen komt
bedanken. Ik was zelf ook in tranen. Matthijs was er gelukkig om me te steunen. Je moet proberen het snel een
plek te geven en verder te gaan, want er zijn weer andere
patiënten die op je rekenen.
Onder die moeilijke omstandigheden toch iets moois
creëren, daarin zit voor mij de uitdaging. Daarom heb ik
voor dit avontuur gekozen, dat voelde ik elke dag intens.
Het maakte me niet uit als ze me midden in de nacht
weer uit mijn bed belden. Het is vreselijk dat er mensen
onnodig doodgaan, maar je doet het voor hen die je wél
kunt helpen. In de kliniek voor kleine kinderen met hiv
bijvoorbeeld, worden dagelijks kinderen opgenomen
die zo ziek en ondervoed zijn dat je denkt: dat komt
nooit meer goed. Ik heb een bevalling van een vrouw gedaan die een hartstikke gezond kind kreeg. Datzelfde
kind was twee maanden later stervende. Omdat de moeder hiv had, durfde ze haar kind geen borstvoeding te
geven en gaf ze het pap of water. Wij hebben die baby in
het ziekenhuis gehouden en goede voeding gegeven.
Dan zie je zo’n kind groeien en sterk worden, dat is zo
onbeschrijfelijk mooi. Daar doe je het voor.’

AFRICA FEVER

‘Ik ben alleen maar meer van Afrika gaan houden. Heb
me nooit gelukkiger gevoeld dan daar. Noem het ‘Africa
fever’ of tropenkoorts, ik kan het gevoel niet uitleggen.
Waarom word je op een bepaald persoon verliefd? Een
van de mooiste dingen van Afrika vind ik dat je er zo
veel makkelijker geniet van kleine dingen. Warm water
uit de kraan; je dag kan niet meer stuk! En als we een
weekend vrij hadden, was het meteen vakantie. De zon
schijnt, je zit vlak bij een prachtig strand aan een rotsachtige kust waar je een vis vangt, of je gaat lekker een
stad in om te genieten van boodschappen doen en een
lekker restaurant. Ongekende feestmomenten.
Toch besloten we na twee jaar om terug naar Nederland
te gaan. Een heel moeilijke keuze. Er waren nog maar
drie artsen over, onder wie wij. De werkdruk was enorm.
Je werkte soms wel twaalf dagen achter elkaar, inclusief
de weekenden. En dan deed je ook nog de nachtdienst.
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Daarnaast kregen we steeds meer het gevoel dat we
qua kennis en kunde stil stonden. Doordat er zo weinig artsen waren, krijg je geen advies van collega’s en
ben je constant jezelf aan het corrigeren. En door het
gebrek aan middelen krijg je geen bevestiging in je
werk door laboratoriumuitslagen. Dat geeft een onbevredigend gevoel. Je wilt doorleren.
We hebben er alles aan gedaan om vervanging te regelen bij het Ministerie van Volksgezondheid. Maar
ze lieten ons steeds formulieren invullen die ze dan
zogenaamd weer kwijtraakten. We hebben veel brieven gestuurd en geprobeerd de lokale bevolking in
opstand te brengen om voor goede gezondheidszorg
te knokken. Maar het haalde allemaal niets uit. De
ambtenaren bleven valse beloftes doen en klaagden
over geldgebrek, terwijl ze ondertussen in dikke auto’s rondreden. Woedend maakte ons dat.
Het afscheid viel ons zwaar. Je laat heel veel mensen
achter. In de praktijk betekende het dat er maar één
arts overbleef, die geen bevallingen of keizersneden
deed. De enige manier waarop het me lukte om dat
te accepteren, is door te bedenken dat we er alles aan
hebben gedaan om er nieuwe artsen bij te krijgen en
dat we de mensen tijdens ons verblijf zo goed mogelijk hebben geholpen. Gelukkig is er inmiddels een
nieuwe lichting artsen gearriveerd, wat een enorme
opluchting voor ons was. Ik denk nog veel aan de
mensen daar en heb nog af en toe contact met de
verpleegkundigen.’

NIET VOLBRACHT

‘Het was behoorlijk wennen in Nederland. Ik vraag
me vaak af: waarom zijn we terug? Ik mis álles: het
dagelijks leven, het werk, het genieten, de verrassingen. We hebben geen seconde spijt gehad van ons
Afrika-avontuur. Het heeft ons niet alleen de ervaring van ons leven opgeleverd, maar ook iets heel
bijzonders met elkaar. We zijn net verhuisd naar
Noord-Brabant, waar we langzaamaan ons leven
weer oppakken. Het is heel fijn om onze familie en
vrienden weer om ons heen te hebben, want die hebben we wel gemist.
Inmiddels verwachten we ons eerste kind en zijn we
begonnen aan een vervolgopleiding tot huisarts.
Maar onze missie – Matthijs is ook met het ‘Afrikavirus’ besmet – is wat mij betreft nog niet volbracht.
Ik droom ervan om ooit met onze kinderen terug te
gaan. Ik vind het heel belangrijk dat zij ook de ongeevenaarde kracht van Afrika ervaren.’ "

‘Het mooiste
van Afrika
vind ik dat je
er gemakkelijker geniet
van kleine
dingen.
Warm water
uit de kraan;
je dag kan
niet meer
stuk!’
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