Onder de mango boom
In Zorgboerderij ‘Kings and Queens’ in Offinso (Ghana), staat een prachtige boom op de drie
hectare, vruchtbare grond. In 2011 heeft de bulldozer deze boom gespaard, waar andere
bomen verdwenen bij het bouwrijp maken van dit stukje bush.
In 2012 toen het eerste huis al in een gevorderd stadium van afbouwen was, kwam deze
boom weer even ter sprake. Met financiële steun uit Nederland konden we alvast wat
nieuwe meubels laten maken voor de kinderen. Henny en ik stelden aan de hoofdleidster
Linda voor om de ‘oude’, wankele en te kleine stoeltjes en tafels op zijn Hollands maar
meteen ‘op te ruimen’. Tot onze verbazing begon Linda heftig bezwaar te maken.
Geen enkel argument van ons hielp haar overtuigen. Al onderhandelend kwam Linda ineens
met het volgende voorstel: na de verhuizing naar het nieuwe huis konden deze meubeltjes
heel goed onder de Mango Boom gezet worden. Daar kon zij dan met de kinderen lekker
rustig buiten in de schaduw gaan zitten….! Alweer een prima oplossing voor een klein
cultureel verschil, begrepen wij tenslotte.
Thuis gekomen zien we die mango boom op verschillende foto’s en filmpjes terugkomen.
En Linda roept door de telefoon dat de kinderen heerlijk snoepten van de rijpe mango
vruchten. Zo’n boom is toch een prachtige metafoor voor dit project: buiten in de natuur
onder een grote boom zitten, wat spelen, zingen, eten en genieten van het prachtige uitzicht
over de vallei. Op de achtergrond hoor je dan wat djembé-muziek uit de verte..
We herinneren ons dat er ook een lied is over een Mango Boom. En jawel na wat speurwerk
komt de herinnering terug: Harry Belafonte heeft het romantische lied ‘Under the Mango
Tree’ gezongen. Harry was een bekende zanger, acteur, producer en burgerrechten activist
in de tweede helft van de 20ste eeuw in de V.S. Nu krijgt deze boom op deze plek in Ghana
nog meer diepgang..
Terug naar de realiteit van nu: de koffers worden weer gepakt, het reisplan en de agenda
opgesteld, afspraken gemaakt en medereizigers geïnformeerd. Het wordt ons achtste
achtereenvolgende werkbezoek en we zien er weer naar uit. Onze missie deze keer is: hoe
ervaren de kinderen en begeleiders hun nieuwe woonvoorziening sinds de verhuizing in juni
2012 en hoe gaan we met z’n allen de boerderij opbouwen, waarvoor we nu financiële steun
aan het verwerven zijn in Nederland.
Wij zijn van 13 januari tot 4 maart afwezig en hopen jullie in maart van dit nieuwe jaar weer
te ontmoeten.
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