
Voor oma. 
 
Het gaat in dit 
leven niet om 
wat je hebt. 
Het gaat in dit 
leven om wat 
je doet. Het 
gaat om de 
keuzes die je 
maakt. Open 
je hart voor de 
ander, want je 
bent, omdat wij 
samen zijn. 
 
In de winter 
van 2001 
ontmoette ik 
Oma Roelevink. Samen met haar dochter Jowina had zij de kerstviering 
op onze school bijgewoond, een flinke bijdrage in de collectebus voor 
Zambia gestopt en mij daarna uitgenodigd bij haar thuis. Of ik wilde 
vertellen wat wij als Joy of a 
Toy in Zambia deden. Ik sprak 
over onze aidswezen in 
Kalwala’s Village; over de 
belofte die we aan hun 
stervende moeders gedaan 
hadden om voor hun kinderen 
te zullen blijven zorgen, Over 
het weeshuis dat we gebouwd 
hadden. Over het onderwijs 
dat we verzorgden. Aan het 
einde van het bezoek zei ze 
dat ze zeer tevreden was. En 
ik op mijn beurt was blij dat ze overtuigd was dat haar gift in de 
collectebus goed terecht zou komen. Ik pakte mijn foto’s op en maakte 
aanstalten om te gaan. Niet zo snel jongeman, klonk het toen op haar 
karakteristieke wijze. Ze had een keuze gemaakt. Ze had besloten iets te 
doen met haar spaargeld. Zij wilde - ook ter nagedachtenis aan haar 
echtgenoot Jan - de weeskinderen van Kalwala helpen. Of ik aan 
honderdduizend gulden genoeg had om een ziekenhuis te bouwen? 



 
Ik werd acuut getroffen 
door een enorme 
ontroering. Niet vanwege 
dat bedrag, maar 
vanwege de passie 
waarmee zij deze keuze 
maakte. Zij heeft haar 
hart geopend voor de 
kansarme kinderen van 
Zambia alsof het haar 
eigen kinderen betrof. 

Naast haar enorme 
financiële steun heeft zij 
deze kinderen vooral haar 
onvoorwaardelijke liefde 
gegeven. Zij is naar hen 
toegegaan en heeft hen 
verzorgd. Die 
verbondenheid zal in 
Kalwala nooit meer vergeten 

worden. Het gaat 
immers in dit leven 
niet om wat je hebt, 
het gaat om wat je 
doet. 
 



Het Janarie 
ziekenhuis is er 
gekomen, en het 
doktershuis, en de 
basisschool. In het 
ziekenhuis zijn 
ondertussen 
ontelbare kinderen 
geboren, die anders 
geen kans gehad 
zouden hebben. 
Dankzij oma. Op die 
school ontdekken 
honderden kinderen 

elke dag de kracht 
die in hen ligt. 
Dankzij oma. Twee 
keer heeft zij haar 
Afrikaanse dorp 
kunnen bezoeken. 
Onverschrokken, 
eigenwijs, maar 
bovenal liefdevol en 
respectvol voor de 
ander. Naadloos 
ging zij op in de 
Afrikaanse 
saamhorigheid. Mijn 
Zambiaanse  vrouw 
had net haar 
moeder, de dorpsoudste van Kalwala, verloren, maar zie: Daar was haar 
nieuwe moeder, als door de hemel gezonden: “mama Roelivink”.  
En Oma genoot in Kalwala. Het lachen van de spelende kinderen in de 
zilveren rivier. De 
vrouwen die zingen 
terwijl hun baby’s 
ritmisch 
meebewegen. Die 
baby’s die in 
prachtige rafelige 
doeken op hun rug 
bungelen. Oma 
voelde zich 



verbonden met die vrouwen. En verbondenheid is het enige wat wij 
mensen echt bezitten. Wat een voldoening moet het haar gegeven 
hebben, dat ze zoveel kon betekenen voor de ander. Het diepste 
verlangen van elk mens is niet om zoveel mogelijk waarde te bezitten. 
Het diepste verlangen van een mens is om waardevol te zijn voor een 
ander. Want alleen samen kunnen wij leven. 
 
Op dit moment wordt er in Kalwala’s Village gerouwd. De weeskinderen, 
de leerlingen, hun ouders en alle dorpelingen zullen hartverscheurend 
hard huilen. Dat is onze traditie. Omdat zij nooit hun oma zullen 
vergeten. Hoe zij gewaakt heeft bij ons stervende nichtje Mwila. Hoe zij 
haar getroost heeft. Hoe zij de vrouwen uit het dorp geholpen heeft met 
naaimachines en materialen om een menswaardig bestaan op te 
bouwen. Hoe zij de mensen moed insprak. Hoe zij de kinderen liefde gaf. 
Hoe zij Kalwala’s Village heeft gered. 
  
In Nederland was zij de beschermvrouw van onze stichting. Vele 
bestuursvergaderingen heeft zij goedgeluimd mee gediscussieerd over 
haar kinderen. Ik ben met haar in menige kerk en school geweest en 
wee diegene die zich niet geïnteresseerd genoeg toonden in haar dorp, 
die kregen de volle laag van oma. Onverschrokken, zei ik. En strijdbaar. 
Wij als bestuur hadden het al gauw door: van alle beschermvrouwen in 
Nederland hebben wij de beste. Wij waren beschermd. Sterker nog: Wij 
zijn voor altijd beschermd. 

 
Leven doe je samen. Maar niemand kan voor eeuwig leven. Zij heeft 
haar laatste keuze gemaakt. Tijd is een oceaan, maar ook die eindigt op 
de kust. Wij als Joy of a Toy zijn onbeschrijflijk dankbaar dat wij met 
onze oma hebben mogen samenwerken. Alles blijft voorbijgaan. Maar 
wat blijft is de herinnering aan mama Roelivink, onze moeder, onze 
sponsor, onze held, en onze vriendin. 
 
Over tientallen jaren zal een Zambiaans kind in Kalwala wijzen naar de 
plaats op de muur van het ziekenhuis waar de naam Roelevink staat. En 
dan zal haar grootmoeder vertellen van de legendarische oma uit 
Nederland. En zij zal haar kleinkind toespreken: Het gaat niet om wat je 
hebt; het gaat om de keuzes die je maakt. Open je hart voor de ander, 
want je bent, omdat wij samen zijn.  
 
Oma, we zijn voor altijd samen.  
 
 
 



 


