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nieuw dorp
in ghana
Jeugdvrienden Hans Straver (66)
en Jan van Meerkerk (71) bouwen
van hun spaargeld een dorp voor
leprapatiënten in de binnenlanden
van Afrika.
Sinds hun pensionering reizen Hans
Straver en Jan van Meerkerk veel naar primitieve culturen. Tijdens een van die reizen komen
ze in aanraking met een bijna vergeten leprakolonie in Ghana. ‘Afschuwelijk gewoon, wat
we daar zagen’, vertelt Straver. ‘Een groep
mensen midden in de bushbush op een illegaal
stuk land, verstoten door iedereen. Mannen en
vrouwen zonder handen en voeten, die totaal
afhankelijk zijn van derden. Wij wisten meteen
van elkaar dat we iets voor deze mensen
wilden doen.’
De twee vrienden besluiten samen dertig
duizend euro te investeren in een nieuw dorp,
inclusief een stuk land, waterpompen en de
bouw van de eerste huisjes. ‘Wij hadden ieder
nog wat spaargeld staan, dus we konden het
missen.’ Straver verdiende zijn geld in de aardgasdrukregelapparatuur en verkocht het
bedrijf toen hij 55 jaar werd. Van Meerkerk is
nog altijd eigenaar van een schoenenwinkel
in hartje Schoonhoven en heeft – naar eigen
zeggen – geluk gehad met de verkoop van een
stuk land aan een projectontwikkelaar die zei
‘noem je prijs maar’. Van Meerkerk, toen zestig
jaar, bedacht zich geen minuut, zocht een
huurder voor de schoenenwinkel en stopte
twee jaar later met werken. Zelf ging hij boven
de zaak wonen. Van de huur alleen al kan hij
lekker leven.

Keukenvloer
Straver en Van Meerkerk gaan verder dan
alleen geld schenken. Beiden zijn nauw betrokken bij de uitvoering van hun grote Afrikaproject. Straver: ‘Voor ons is het belangrijk dat

dit een kleinschalig, overzichtelijk project is,
dat we in eigen hand kunnen houden.
Financieel gezien lopen we niet al te veel risico,
maar we willen natuurlijk wel dat het geld goed
besteed wordt.’ Vanaf dag één hebben ze
daarom intensief contact met Stanley, de aannemer ter plekke, die ze zelf hebben aangenomen. Een ‘beregoede’ vent volgens Van Meer
kerk. ‘Als we voor een ander hadden gekozen,
had het nog wel eens slecht kunnen aflopen.
Niet alle aannemers in Ghana zijn even
betrouwbaar. Stanley houdt een oogje in het
zeil als wij er niet zijn en onderhandelt voor ons
met de plaatselijke bevolking. Laatst heeft hij
geregeld dat het hele dorp gratis op het elektriciteitsnetwerk werd aangesloten.’
Straver, die een technische achtergrond heeft,
ontwerpt de huizen zelf. Keurige huisjes die
volgens westerse maatstaven, dus gestuct en
met het leidingwerk ín de muur, worden opgeleverd. Mét veranda om in de schaduw te
kunnen zitten én keuken, al kwamen ze er al
snel achter dat Ghanezen liever buiten koken.
‘De keukenvloer gebruiken ze vooral als slaapplaats voor de kinderen.’
Continuïteit zien ze als het grootste risico van
het project. ‘Vele van dit soort initiatieven
lopen fout, zodra de weldoeners zich terugtrekken en de plaatselijke bevolking het overneemt’, weet Van Meerkerk. Daarom is de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van
zaken in het dorp in handen van een stichting,
gevormd door vertegenwoordigers van andere
hulporganisaties ter plekke, zoals de kerk, de
polikliniek en de school. ‘Dat werkt perfect’,
vinden Straver en Van Meerkerk. ‘Die stichting
is ook eigenaar van alle voorzieningen, dus
niets is privébezit van ons. Juridisch hebben we
het tot in detail laten vastleggen.’

Sponsors
Hoewel ze het zouden kunnen betalen, willen
ze niet de totale financiering van het dorp op
zich nemen. ‘We hebben een eerste aanzet
gegeven en willen nu ook anderen inspireren
om te helpen.’ En dat werkt, gezien de vele
hulptroepen die op gang zijn gekomen sinds de
komst van de twee Nederlanders. Ook trekt

het dorp veel bezoekers uit alle delen van de
wereld, die vaak een donatie achterlaten.
‘Sinds wij er zijn, heeft ook de regering van
Ghana veel meer aandacht gekregen voor
leprapatiënten. Laatst kwam zelfs de minister
van Volksgezondheid kijken’, vertelt Van
Meerkerk trots. ‘De meeste kinderen van
lepraouders zijn gezond en onder de juiste
hygiënische omstandigheden blijven ze
dat ook.’
In Nederland zijn Straver en Van Meerkerk druk
met het vinden van sponsors voor de bouw van
de laatste 24 huisjes en een trainingscentrum
waar de oudere kinderen een vak kunnen leren,
zoals zeep maken en hout bewerken. Viel het
vinden van financiers in de beginfase zeker niet
tegen, nu merken ze dat het moeizamer verloopt. Behoorlijk wat vrije tijd gaat op aan het
geven van presentaties. Maar af en toe duiken
uit onverwachte hoek geldschieters op, zoals
lingeriemerk Bonita en een Duitse ridderorde.
De heren denken dat het nog twee jaar duurt
voordat hun doel is bereikt: het neerzetten
van tachtig huisjes. Aan het thuisfront werken
de echtgenotes en kinderen mee met het
inzamelen van kleding en het beheren van de
webshop. Straver: ‘Onze families vinden het
prachtig wat we doen. Mocht het nodig zijn,
dan zullen ze het met een warm hart van
ons overnemen.’
www.lepradorp.nl

‘We hebben een eerste
aanzet gegeven en willen
nu ook anderen
inspireren om te helpen’
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