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Het hotel hier in Kololi (Gambia Afrika) heeft een prachtige tuin. Zittend voor mijn
appartement, kijk ik uit op hoge palmbomen en eucalyptus en acacia -achtige boomsoorten.
Rode en gele bloemen voorzien de tuin van kleurige accenten. Een bananenplant vlak voor
mij, waaiert met haar grote bladeren op het zuchten van de zeewind.
Gambia is een land met vele gekleurde vogelsoorten die we in Nederland niet kennen.
‘s Ochtends en tegen de avond hoor je schitterend gezang uit alle hoeken van de tuin
komen….Dan heb je nog de apen, die bonkend over het dak rennen met groepen tegelijk.
Soms denk ik even, het zal Sinterklaas toch niet wezen? Maar nee, het zijn de apen en wat
hebben ze een lol! Terwijl ik zit te schrijven, is er een grote groep krijgertje aan het spelen in
het gras. Soms schieten ze vliegensvlug de bomen in, om daarna even bedachtzaam af te
dalen en elkaar uit te dagen.
Voetbal betekent veel in Gambia
Gisteren nog de wedstrijd Duitsland-Brazilië gekeken op een groot scherm in het Olivia hotel.
Ik was nog maar net gezeten aan de eettafel of ik voelde een pijnlijke steek in mijn
bovenbeen. Waarschijnlijk was er een grote mier in mijn broekspijp geklommen. Ik ontdoe
mij van het insect door vliegensvlug mijn broekspijp op te rollen en zie dat het dier op de
grond valt. Tot nu toe heb ik er geen noemenswaardige lasten meer van gehad, maar je weet
het niet in Afrika.
Voor mij, vlak voor de wedstrijd Duitsland-Brazilië begint gaan er twee Arabische families
aan het diner tafels zitten. Het is 7 uur geweest, dus ze mogen nu, na de hele dag niet
gegeten en gedronken te hebben (Ramadan) eindelijk eten. Aanvallen dus! De vrouwen met
hun knappe gezichten, gedeeltelijk verborgen onder hun hoofddoekjes, gaan welgemanierd
naast hun mannen zitten…. Maar dan begint de wedstrijd…. Iedereen is nu aan het eten. Zelf
neem ik een Afrikaans gerecht dat “Chicken Yassa” heet, een gemarineerd kipgerecht. Ik volg
aandachtig de wedstrijd. Bij het eerste doelpunt beginnen alle Arabische vrouwen te gillen.
Wat een emotionele betrokkenheid! Ik zit geamuseerd te kijken, hoe ze vanaf het
3e tot en met het 7e doelpunt volledig uit hun dak gaan. Een vrouw vlak voor mij zwaait wild
met haar armen in de lucht, als Duitsland weer een doelpunt zet. Haar man ziet haar streng
aan en kijkt enigszins beschaamd achterom naar mij; wat ik er van vind.
Nou, ik vind het leuk! Ik vind het leuk, als mensen zich ergens in kunnen geven. Ik knik naar
de man met de zware wenkbrauwen en laat merken dat het allemaal wel oké is. Laat ze toch
lol hebben, denk ik. Het ware karakter van een vrouw, dat ze zich positief ergens mee kan
verbinden kun je niet weg moffelen onder een hoofddoekje!
Spel, dans, muziek, sport geeft ook ons de mogelijkheid ons ergens mee te verbinden en er
vreugde aan te beleven. Soms kunnen we als man nog wel iets leren van de vrouw als het
om “overgave” en verbinding gaat! En de vrouw van de man als het om doelgerichtheid
gaat.
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