
Z0EKEN NAAR DE "ltlEG

De sahara 3de elgenJ.ijke uoestiJn l begint in f eite Pas nadat

de reizlger Reggane heeft verlataRoB[i het ulegrljden uordt

hij uBatr 6ona uooE tsBn probleam gaateld.Aan de kant van de

ueB etaat Een bord rlnterdi.ctlon de citeulerr -uerboder0

(aoor) te rljdenollie nlBt betor uLatlzou omkelBÍtoGeuoon

doorrljder,r, dat le het parooloDe pleta Tanezrouf t bleek op

l.edarelskmrtezijavoorzicnUantueeopelkaargestapel-
de Loge olieyatenrbldoRerdia hLer Bn daar zrln uetvaag6n

dsor Ibushaltesr.Deze zijn helaas vaak ongeuaaldlzodat het

konuooi sots8 kilometers poeet rijden met alleen de gtand

uan de zon En ePoRtsÍr aIs sBguijzeIloBlijven' opletten u'a8

hiernoodzakeli:!kSuiedsnuegspoDenvotgt3'ooptdekane
bijveorbeeld militEl.rE konuooien of eeB transport met be-

voorradLng uoor asn boorlokatl'e te volgen en komt oP de

verkeerde pJ.aats tenechto0sk beetaat het rlsieo dat de

sportsn dÍe eBn raizlger voJ.9t l ondeDUeg plotseJ.Lng ziin

uÍtgeuiat door een opatekende zaadstormrHij zal dan vaÍl

gelrirk kunnan splekenlals hii nog leveRd de ueg terug-

ulndt.
ldear 6Grn krjkJe ln een nelEbrief naar 0as. llldB hebben tsBIN

gelt geruild, voor a€n hal"f oneJe thee .llldden in dB 8a-

vaE!r@lulakbïJ Andfie.Ragheloe noeman ue haarrdat bets-

kent rbruLner Ín de taaL vaR de Toaaregs.0p dit soaent

alaapt Z$ ale uaehter in de eabine rhiar in Gao.ble aurN

F,rler vanmlddag ( 13 maart ) aangekonen ern hebben onze Pas-

pporten bïj de lnmLgratie afgegeveHeDaarna ziJn ue naar

het dotrenekantsor gegaaE, hebben teee lekke barlden af 9e-

geven on ze te Laten rtsParBrBÍ!lhebbea koffie gedronken

sri zoeken EE Ben plaats om de elaapzakken uit te rolIen.

TJa,de reie naaP Gae verliep tot Ru toe zander grgte pro-

blenen.tsij het bLnnenrijden Ya;,| Ilali vle1 ona de grota hof-

falijkhetd op van het pereGrne6I aan de 9rBn8.BÍnRen tler't

tot I5 mLnuten uaa de dotlane klaar met oÍlEoTsEn de polttle

kwan uootr de pasaen uaa er ook geen enkel probleen.Daatrna

kran de aonDandant van het leger B§aahoblg apraken ovtsr gae-

ollerEaat tevergeefs.Er È,ac nÍeta.Jarurel 48 llter benzine
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Toeareg bezig met het
beulErkEn van hout.

.'",W

uit zljn I eigan t voorraad en 50 llter sBEerol-Le.Die uaa zoe r
ueLkonruant Btr restta ons nog maar é6n lLterrEE de uagen

Iiep 66n op de 66 knodoor asn J-ekkagerdLe inniddela gBluk-
ktg uaetr gedlcht ie.
De volgende dag versuldaR uij de inmigratLefornallteLÈan 6F

ginEen daarna op de markt groenten en brood ksF€RoDaarna
bezochtEn uB de derreFieruaar uB in t.len mi.nuten klaar u"rE'no
Ten sLotte tankten uB 609 llter brandstofo0mdat ua gssn

dÍethyl-n-teluanl.de hebben tegen de nuggsnruorden u,6 yoor
de keuc Aeateld on bU 35 graden Celslua ts naehte í.n ds

elaepzak te kruipearof nutu te urorden gestokenrlk ben in de

claapzak gekropan.0nderueg hebben uts geualdig geboft.0ngE-
vaer 60 km.na Tessalit hebben uB esn groep Toearegr @ntnost
dle nïj van vorig Jaar kendeo0ndat 6r yan alles te deen uao

(ean ptelEtsrtJereen zaIfJe En oogdruppela ultdelen) uijn urB

daar gebJ.evehoDe oudate uan de Toearege heaft van hout trrlEe

lepelB geEnedenrble hebben ar f oto t s udEeDaarna zljn uB vlak
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na An6fis gestopt Bn hebben uitgebraid fotsrs mogBn Eamtsn

van het Toeareg-bastaanoEEn Jsng Fraae echtpaar uoonde daar
a1 een pooeJe (r" €en tentrnet zoals de Toearega) en heeft
ervoor gezorgd dat uo voor kledíng allcg koaden rullen.lrle
hebben nu unieke gebruikavooru6rpenrsLeradenrhouten potten
Bn andere nooie dlngen aan boordoErg geaohlkt uoot de ueD-
koop g er ia ueel antl.ek bij, uaatrtraB ua sen volgende e xpeditíe
kunnen fLnancÍeranralthans voor eBn kleLn godeeJ.tooLlB hebban
de F ranEen medlEaaenten gEgevetr, zodat za de beyoLkÍr g kunr,ren
helpen ale zB er nog eniga tijd bJ.§veno.
rn eari een dEg later gedateerde brief uerd het uertrolg bo-
oehreuen yan het avsntuur vaa de Anerlkaan sn zijn Ghanase
uriend met de Peugeot sÍ!4.rUe hebben za tot olïBeuaaa 60 km.
vddr BerdJ Iloktar ueten te olepenoOaar begon BBn rstapiete
net enkele fàch-fèeh-veld6R. I I Avonds maakten ue kamp eE hadr"
den hEt geruk dat, aen vraehtuagentJe ona tB ritEr benzl.ne'gaf,
§eren net de I liter dle nog in de ggnarator zatrmoEet dit
vordoende zijn uootr de peugeot on op eigen kracht BordJ plok-
tar te bereikenoDe GhaneEerilanaruas zo bll.l nst de bEnz!.na dat
hU Bon danaJe maaktE.rrilanarpaa opr rzel.den uB pogrrbl.tJf bU on-
ze autot8,verlieE Ln Ledsr goual nlet de markering ult het
oog sÍr hor.rd becllet nÍet ooat 88Íteuant daar Í.s ve er zand!!.
rYearrBsrourort;zel. h!lretapte inrliet de notor roel.en an voor-
dat Lenand van ona leta kon EEggsnrverdueea hij.pal oosterïjk,
reohtur.t BeB uerraderli.lke uadl. ( oroge riuierbeddlng ) rnr0n-
vÍndbaarrzijn sporen uitgeuJ.st door de straffe uLndouEetr net
cleehte 66n li.ter uater de roeat[n inrÍ{og niEta bijgerEerdr
ue ziJo ul.te índelljk €eB beetJe dsun doorgereden naar BordJ
Irloktar Btr hebben de autorLtelt,en ingellaht.Eeret haalden zlj
de Eehotrders opoLater hagrepen zE dat het ernet uaa.EBn bin-
nerlrïjdende vraohtuagenchauf f eur vertelde, dat hiJ ieta had ge-
zlan ln iret zand op onggUEar 2g kn.van de piateotdser geluk
v@ot Nana en 3shn.llÍer ln Gao horen ue uan ean Franec toe_
r!,gtldat Nane sR John zÍch niet hadden geneld bt! de bevoegde
autorltelten ln RegganeoZe uerden overal gezoohtrale nlsda-
dÍgersoDat is hun geluk geueest.Ze zitten nu Ín de geyan§B-
nie uan Reggane omdat zB de bepalLngen hebben overtreden dle
uoor hEt reLzen ln de uoestijn geldenoHun auto en hun baqage
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trlol-ken,

bergen,
Bn zand o

zun.tnbeelag ganoBenol,lana hoopt dat ar ean GhaneEe anbaaaadE

ia Ín AlgerL6.Jshn t s medLciJnen r hlj la hartpatl§nt r zïn morgan

opoEn dan ?r

ROTSEN EN BERGEN

0nderueg van TcegalLt naar Aguelhok regd het konvool door

ean zststr rotsaehtLge natuUroHet passeerde de vost vag4 de

Adrar doa IforhaslBBÍl nachtig geberqte ten ooatBn van da Pla-
teelrngevser 50 kn.naar het oosten ontroldea zich de hoget

blauus epÍ.tsen uan de Adrar TirarHet traJeet bLeef honderden

kilorneters heuYelaehttglmet hier Én daar zanderlge Etukken

uaarnee de chauffeurE heet uat te stellen haddenrDat hadden

zs ook nat de kudden geiten Bn koeiEnrdl.e geen veretand heb-

ben UEn het v6IkeeEreYanmin als hun hardErsren net dE kuj.Ien

die t.@ moetEn uordsn gBRoEBn dat de vrachtuagenuÍelen niet
Ín oadans rakenoAle dat gabeurtruorden de uagens bil de laat-
sto ktrl1 alE vanaf esn apringplank van de grond getrokkeno

0ppaaeen tEn slotte noestBn ze ook voor de uaterPuttsn tsn

andere gaten naaat da aParBnzdie uet heel veel goede ull
piete kondBn uorden genoemd.

De rlvLer de N!.9err66n van de grste stronen van Afrikalbe-
relkte het konvooi btj GasoHet reed een kleine lgtl knnLangs
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de ilígerrtot aan AnsongorOe expeditle otrernaehtte er en rrer-
trok de voJ-gende norg€n oB negen uurShst uaa toen aI 30 gr8-
den 1n de schaduuo De piste u,as aEn pad r beetaanda uí.t kl.ezel,
keÍEn ea zandrvarmengd met uiterst fiJn stofoNa twee ku.ueer-
ktonk Be$ Iuid geeistsen lekke baad.Het koEtte YeeI zuBetdrup
peLa an drie uutr tridrvoordat de Bxpoditle EEotr vetder kon

rljdenrln dE riahtlng van de veerboot ovBr da l{lgerrvuÍ1 grlis
van kLeur tsn traag stronend.Het pad userde lar,rga sBn paar

hutttsrdlBBÍr naamLaze aederzettLngturouuonrkLnderen sn ganzen

krioelden door elkaarrDe EanREn rustten uit onder BBn door-
n!.ge bosrn maar kuamen nieuueqierlg op de oranJe SAIIELP-au-

tsta af toen deze naderden.Eén yan hen sprak gebrekkiE En-
gels:rYotr come to ïesslt yes ?'He go and ceBE baek uíth sent
they do chop chop noutt.(3uILie moeten near Teselt ? Ik ga

de roaiere halen, ze ztjn aan het eten ).
Inderdaad uetractreRen LetEr zas potlga BannEn met pagaaLoal

Za roEiden een eoort dnijuend platforn ouEr vEn de andere oa-
uar erN na veEI geËrmruaarbrj de expodítieloden hun taant vast-
hlelden;etond de eerete vrachtuagen op de pontoTegen zsE uur
uaa de operatle overzctten tot aen goed einde gobnacht.Edn
van dE roeiera klom Ln da cablne om het ksnvooL de usg naar
Tessit te uijzenoEer:r usg op pad uas Br nLet meet te uinden3

De pont @vet de

rl.uier de llLgaro
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Br Èraran arleen maas spotBn Ín het zand te zien van ezerso
Flaar etsn dag later Eas de expedJ.tLa irlderdaad ln Tes sr.t o Daar
naÍE de glds vriendeliJk lachEnd af scheid g duldeJ.iik terredan not
het pakJo craekere dat hU arr aarar!.e had ontvangenoHet kor,r-
vooL gÍng zondeD hem yerderrÍn de rlchttng van ltarkoyeroEn
uerrenellng atrohuttEn ln het Roorden van het SaheL-Land Eo-
uEir-UoltarDe konpaeaen verden uergel-eken op afuijk!.ngen en de
verre kllke r kuam ult het f oedraar te yooraehtjn. Zl,gEaggead\ om

ds oueral 1n hot rond liggende dede bonen te ontui.iken l bereik-
ten de vraehtragana andErhaLuE dag Later de rivÍer ds Eeli.
De lnzlttenden kondcn vanaf de Preuuels uÍtkijlten evBtr do gr6e-
ne yelleL beneden ziehrGert-Jara van der Gaag riep opetsRs,
net de verrekïJker uootr zïiH ogEE:tr rk zle beneden aen groot
yat bLEr ataaatt.Ítlog nagrappend ovar deze olijkB opnerk!.ng be-
gsE de Expeditte de afdallngo
0ndorueg raakte 66a uan de uageng vast Ín a6n veld uÍterct
ueek zandoFlet koatte tuee uur on de agto te bevriJdenoEver,l
Iate r reEd hiJ zl.oh sedsDon vastoUerderop rerd de tusg t uat
beter; grlnd Bn klel, hard ars beton bodEn betere rljnogelijk-
heden.0peenc eÈootte hat konvoei op aBE BpoED van 6eE vraeht-
rag6n.llet valgde dit spoor Bn kuam uit op. Bon p!.ete uan Tln
Akof naar Í{arkoyB.Nog getsE tuee kn.verder stsottE dE Exps-
dttte op oan dieaelolieporp en drLe klepautorslonderdeel
uan een tarkkanpollaar hot nerkyaardlgate rar 6€F aten te ho-
ren dLE 1n zulver ffederlande rieptrGoEdennÍddaqruaar konen
JÍíl1Ír vandaan ?n llet antuoord lag vo6r de haadsru!.t Heder-
landn.trEíen vooreteltenrRl.en Flaaakant aH Jan vaB der EndtEj
ilet vat bl.er dat Eent-Jan uaa der 6aag vanaf de hesveL zag
rtaanrbleek Ln rerkelijkheíd eam verzanell.ng grote fleacEn
bíer uan aEF bekcnd nerk te z[n.Het uar ean onuerkeJ.[ke gB-
uaatroldíng or aLdden in de uLLdErniarop gg00 kmrvan hulcl
landgeaoten te ontnoetgreZe bleken rà een rl.eten hut ts
ro6cRrnaa! yoorzíen yaE B6n kselkaet an e6R douohsrgenaakt
uan ots!r olLedrumollEt veel geestdrLf t uaren za daar betlg
net de aanleg van san danrdl.e regenuater noeat uaethoud6n.
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DRBO6TE EN ARtqOEDE

Uan Flarkoye naar 0uagadougou,de hEefdatad Uan Boven-Uoltat

k,aa nog een afstand Van ongevtsat 350 kn.af te leggeEoNaast

de aL genoemde probJ.amsn ln het uetkeer kuam el nog het

uraagstUk Yan -voolal in de buurt van plaateen nct enige oM-

vang- de f leta@ls b'rj l dle niEt zijn gBUBnd aan auts I s Bn dua

de uBg mr.n of neBl u6or zlchzelf opeL86ÍloTiidlg elgr alen 9ts-

van sn goed 6ppa88sn uatBB de paaslenluaatraan de ehauffeure

zl.oh hadden to houden ln hun veruoede pogingen botsl'ngen ta

uermijdenr
Eouan-UoItalmet Ban9la DeaJ het armste land tar s6reldroog-
de op hEt eetreta gezLeht goed.Er zrin ta1 uan pittsreeke

dorpJealbestaande uit van rLetnatten en takken gebotlude hut-

ten dLe a1a een uerzanellng ongekeBDdtslhaJ.ve kokoenoten hEr

en det als biJ toeraL J.igger,l rrerapreÍdolrtLe echter ziiti @9En

Uat n6@r de kost gaf BR net de ngna€n praattelontdekto aI

Bauu dat het land vootr de beuoners zelf niats echildorach-
tlgc heeftoDe tro leuk ogende huttea etaan meectal r@ndon

6en Uatorptltldie eIk Jaar diaper noEt Iord6tr Eeg1,avsn ondat

het gronduEterpail zakt.DLt heeft tot gevol9 dat de boner'l

aE andcte hegroe!.inE dood gaanrEn dat leidt ua6t tot lnet

uítbliJyen van RBgsRE.Het is eBn ultsichtloze eituatieluant

het tand {a zelf nÍet La ataat oE da ratspspood van de droog-

ts tc doEn keren door te beglnnea net de aanleE ua6 dammen

Ln hogar gelegen gebl.adensuaal het regEnuettst moet usrder'l

vastgehotdon,dat Eootr bevloeiLng kan uoBden gebruLkt.

Revaread Ssaneonrdie al" 33 Jaar Ls BBYtsn-UBLta uoontreEtr-

teLde de Exped!.tieleden uet Bl gebeurt aan gezondheLdszorg

op de niaElepoet uaat dEze protestantsE geaetet$ke uarkto

Per dag Eordel,! Br 5CI§ Llehte en Ernstige patÍ§ntep behan-

deldoEr zijn veEl kleine kinderen bii nat branduoRdEn eR z!e-

kEn d!.e ltJden aan ondBEUoedÍng sf eenzijdlge voedLng.Tuee

zuststa1Etsh Sohotse en Ben DuÍtee,hebben nLet alleen de han-

den vol aaE de behandaling van deae patiËntenrza no6tan ook

nog elke maatrd aaeLeterEn bii oRgelsBr L0B0 bevallin$tsEo0E-

dat het land erg arp islhet Le volkonen afhankeliik uan de
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Het uitladen van zak-
ken melkpoedero

fIulp van dE rtjke landEn (feaerland stelde onlangs oon goede

daad door oU6rBenkomstig Eon resoLtltLts van de Uerenl'9de Ha-

ti.ss Eoven-UoIta Ben leninE kuljt te scheldan ) I ktlnnen Br

geBn Bsdleail6nten wordEn gekocht voor de staatBhoBpltalen en

-UerbandpostenoAls aBn introner van hat Iand Lets Bverkontt
moet hij of zij zelf UarbandÍElddeLen eH medlc§nen neBna§an an

te kunnen Barden geho).pen.0ok de aieslezLekenhuizsa beschlk-
ken zElden zelf ovBr mEdiciJnen en uErband.le krïigen uel tuatt

Íaaa! dat 1a volkonen ontoereLkend voBr dE grote bahoefte van

de bevslklngoDaarbij gaat veel geld op aan het betalan van de

vrachtkostenrFldeeBt u ervan oventuigdtr reo besJ'oot hii t[n v6f,-

haalrrdat uB glften bljzonder goed ztin beeteedr.Ean aoortgBliik
yBrhaal deed pater Uan LaarhoYen in de plaatc Kondougour

Do expedltteLeden konden oUBral net eÍgen ogs6 Bn orsn mstr-

kenrdat deze verhalen niet overdEBuBR uarBn.0p Ben nl.aeLepoet

ln tsaskgr6resn dorpJe van huttenrstond 66n stenen gebouutJet

de diapBnaal'rereen verbandpostrDaa! uerrLchtte brseder Ger-

vaLa aL 3CI0 lgnrbaalpunctias net tuee plastle ueggooL-lnJec-
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tLecpuLtenoFlogeJ.ijkheden ots de naalden te sterr.IisBren had hij

riet3er atond alleen Ben echotel met gekookt uater om de

spuíterl Ba Eebruik Ía te beraroaoBroeder GervaÍs uLst u.i.ter-
aard heel goedruat uoop ríeicots hlj liep.llaar rzal hU zEaR te-
reohtroJe noet Je behelpen3Jarer beataat EEvaat voot bacnet-
tí.nErrcker nu net al die gevallen van hereenvliasontcteklng.
Flaar uat moot Je ?n Ds expedLtieleden lLeten op de poat hoa-
derden aterLale lnJeotÍespuiten achterrnaal.denraratiblotLeia
en zakken melkpoederrDe post stond onder leldlng van Itali-
aanaelFranse eE Af rLkaanaa E6nRBR dl.E etr ijzer net henden
probeerden te brekenr
0uer sen voornanalijk ult kuÍlen Bn gaten beetaande tuegr

reed het konvooi de plaata DJibo binnea.Hat ues sLtzonderLiJk
uarn153 graden in de. schadEUoDe toeht giEg Haat het hoepi-
taal dat dokter ELLlot el zelf heeft gebouudoHet taLt 6E bed-
den.TtJdens de bottu opereerde hU overdag en zeulde ro avoredo

mEt ateÍNen die ht vBrvolgcnr zElf nEtaeIde.Urijutllig; door
nlenand geateundrdroag htj aL vilf Jaar }ang zrjn steantJe blj
tot asa verbeterÍng uan de uiterat getr.nge gezondheidazorgo
Eakele urtEnden tltt Sydney -hU la AustralíEr- sttrurden hem

van tild tet ti.ld afdankertJerrso!a zelfa materiaal uít 6on

X.egcrdumpoUosr do eerata naal kreeg hïj nu goedernÍ.etlue RB-
dLoamentenlbeddenldekana,Raalden,epuÍten 6n acaLpeLE.En
voorte nateriaaL vosr het gsyon van aareoaB tsn aog andere
zaken uaaRaan het zËE ziekenhul.sJe ontbrak.
0p BeR dag lsetepr de mensea van het konvooi nelkpoeder BÍl

nodleanenteE in ïiea16reeE gehueht blt KongoussLleen van de

ergst door de droogte getroffen gebieden i.n Eoven-Uolta.
Iauonsra van hat derp hielpen Ese met het uLèladen van de

zakken En dozenrElía van hEn ytoeg vr{ueI onvgrataanbaar,
1n het Franer*nBdlaijrermeEeerr.Zonder verder te cpreken LlE-
ten hU @R de anderen hun armen eB bsnen zLenrd!.e uatren be-
dekt met gLaddelgele zueRan.Uerbaasd uroegen de sxpsditle-
!.Eden aan de paatoor van de poet uaarom str nÍete yerd ge-
daan om de zuetBB te g6nBzenrZiJn borstellge uenkbrauuEn
f roncend zel hlj knorrigrnO Ja ? ldaarnee dan ? Er La hlEr
nletolnLetBtr.0paene leek de Iadlng nediciJnen sn de aBdete,
22



uoor de niasiapoat bEstende goederenlnlet EEBr uit te halen
dan het varachaffen van 66n enkel buieJe aapLrl.ne.Esn druppel
op BBn gloeÍende pIaatlÍnderdaad.ílaar elka dnuppel io ar ddm

BFr rl.e not dtt soort hulp ie begonnenrnoot etrmee door eaano
EeruÍdLoos ceheerden de vleernuizen ovBtr het zrenbad van het
Luxe hotoL rnddpendaRce Ín 0uagadougou.BiJ de expedltLEleden
zat pater hl111y dc Eoerrop zija Frans genoend , père 0euj.lIie
dÈ Esuàrr.llageB uaE hllrna al die Jaren ln het hete Bn af nat-
tonde kll.naat van Boyen-uortaoEen bril hing elordÍg op zfn
EeusrZUn ogBBldÍ,e al vsel hadden gezienrtaxeerden dE bezoe-
kersrEr ontepoa zlch saB levendl.g geapreklnadat de expedltle-
lEden haddEn aitgelegd uie ze uaren eH uat za iran plan u6-
tBnrEa dore uLtleg zaL paten De BoerrtrIk zal Ja Eorgen Ben

otapeltJe kopleËn van doeuneaten gevBnrdaa kun Ja zB thuÍa
J.aten ztsn hoeveel het koet eE zea ton nelkpoeder vanaf
Abl,dJanrde diehte&ij gelegen havenrhaar tluaga te vervoBrEÍlo
En alr Je za hiar hebtlzíe dan maat eena za op dle plaataen
to krtJgsn uaa! Je zB nEt noet habben.Enf ln, JuJ.lle hobben hEt
zeLf onderïonden hoe de tuegent hLer ziJn.Dan kun Je Je ln-
dankon uat het vtsrvoet hl.er naar Ben plaats op hEt pJ.atta-
Iand kost.En vargeet eyen nletraJ.laen al het uetuoet vanaf
Noderlaad met de boot naar AbidJan en daarna tot hLer kost
el rul.m uier maandearArs het euen tegen zit net de regentiJdl
tet uLt Je uÍnat.0f ik er heíI in zle ? Eaan JuJ.J.ie aou
eeret raar Bana loeeen hier en daar3Je kr§gt van paten Ee-
trens dE adreasEnren dan praten ua verderoAls Je @gan in Je
lasof d hebtlkriJg Je agn veel bater antroord 6p Je yragsm aaÀ

tk Je osl,t Eou ksnnen geyenn.
uan dE l,neri.kaanse irulporganLgatie Fdddratlon AndrLeaine de
1a Protaction des Enfanta in DorL kreeg dB stiohttng sAHELp

nt torugkeer van de Bxpaditte ln Oss Een bedankbnLof uootr
de ucrbandnldde laal antLbl.otl.oa eF vl,tanLnepBBparaten dle
yLa 66n van do centrale posten rroot de yordelÍng van de

taulpgoederen van SAI.IELP ter berchÍkkln9 uattsÍN geateldoUlt
de brlef bleek verder,dat dE vreea dÍe er btJ eonnLge organt-
satl.ea beataat dat actÍea zoars dla van SAHELp beataande
hulpprogtrannata doorbrekeRrop nÍEte Í.s gegrond.De stlehtl.nq
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SAHELP gaat eirhaars inzlens terechtrvan uit dat yan vEtr-
opllling gBEn aprake kan ziJn gezien de onstand!.gheden dlE
in de §atael-landen beetEan. Zou BBn mLseie- of zendl.ngepoat
uaar gazondheidezorg uordt gegBven aL zijn yoorzLen van be-
paalde nedleijnen of san andera hulpgoedBren die uorden aan-
geboden l dan Í{og ia BD geen enkele raden on ouatr verepÍ.111n9
te ptateFoI6dere poat tsn Leder ziekentruie heeft aan nage-
noog ELk artikel op het gebled van ds gezondheldazorg be-
hoefte.En nocht dit 1n BeEr uLtzonderl.ngsEeual- nÍet zo ziJnr

dan uorden zodanige maatDegelen gatroffen dat de goederen
aa trooguit drÍe tst vier uEken op die plaatsen Eï.ln gBaErl.-
veerd uaatr de behoeftE Eraan hEt grootste lg.
In de hrLef van de AnerikaanEe hulporganisatie uerd vetr-
teJ.drdat za bezl9 1E pat tsetsr dan tulntig entuLkkelingspro-
Jecten.Daartoa behoren het opelaan uan gtaneEloBfenen Ln

het gebrul.k vaE dierentractlaraetÍví.teLten yoor Jor.rgerBn,
verbeteting van het onderuïJe BE eeB geÍntagreerd gezond-
heÍdazorgprogratsnaoLaatstgenoend proJect beataat ult e6n

aantal onderdeLen.Ale vosrbeeld uerd genoomd het tralnen
uaE dorpsapothekers in het uBrzoBgen vaB mindEr ennetige
zlekten 6E het kunnen veruijzer,r rran ernatlgar gevallen naatr

het hospl.taal in DorLoPlannen bestaan Br ook vooD ttet trql.-
ntsa van vr@BdtrtrouuenlB6Ír ptog"amma voor de beetrIdlng van

onderuoedlng en eenziJdige voedingren het verbetereÍ? uan da

kualLteÍt uan het hospitaal Bn da Etaf.
0e klnderaf deting ataat onder J.eldlng van Eane FlelvLnr6en
verpleegkundige dle ve!antuoondel!ik is voor de ganE uan

zakErs Ln het zLekEnhuis etr per dag 48 tot 60 k!.nde ren on-
derzoektoZe behandelt de gebruLkeli!ke problemen dle net
kladerzLekten BasenhangeBruaaE Brnatlge zl.ekten rsala E81a-
rÍarmazelen 6n hersenvlLeeontstaklng behoren sok tet haar
conpetenti.eoDe organiaatie 1e kLelnrnaar koeatert hoge

vEruaEhtÍRgen.Ze steunt op andere hulporganisatiea yan uÍe
ze dE zo nodi.ge naterialen en dLeneten ueruacht,hetzi! nedl-
cEnen of toohnigohe kennia,oDe brief becloot mEt de @prarr
ktagldat de hulpgoedeaBn van SAHELP uaren gearrí.veard op

aea nonent uaarop de ondetuoeding het ergete uasrernatLge
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ziekten heeraten en da temperatuur 40 tot 50 greden u881
trlre kunnen u niet geFoeE bedanken uoor de bel.angetclling
die u Ln one rerk toontthoeuel onze uerkelljkheid vsr van

0ao varuIderd noEt zijns. A].due de brief van de AmerLkaanse

huJ.porganLaatle.

ZUIGELINGENZOR6

Uolgene afapraek uerd Ln overleg net patar BeDansrdie ala
eodrdinator fungeert van het BurEau drEtudEs et dea Llai-
aona ( fret bureau voor studÍe Bn verbindinEBn ) in 0uagadotr-
gou vaetgesÈeldruie eB raar en sp eelke g16ndea voor hulp
ln aanmtsrklr,rg kranrPater Berens verstrektB gsgBtreEs Bver

de zogenaamde PÍII I g l Protection [tlaterne].le et Inf antlle
(poaten voar roeder- an kindzorg)rmat nane Bvar dE dsor
deze poaten verleendo hulp aan kLnderen BE ousr de noden

Ín dc gebieden u.ar de poaten zijn.Up elke PnI in Eoven-
Uolta usrden per daB geniddeld 30 zuigellngen onderzocht
cn u o nodlg uan biJvoeding of vitanl.ne voorzieho In naert
I9?A uaDBn er ln het helE land 206 uan dergelijke oentrat
uaar ?t!50 kÍnderen rtondan ingeschrev€DrDe geroglstreerdE
behoefte ln Bovsn-Uolta aan biJvoedtng in de vorn yan melk-
poedor bedroeg pBr dag 7A gaarrEEn behoefte ua6raan al-
thane toen de sxpeditie vaE SAHELP zl.oh in hEt land bE-
yondrvriJual EBrgEns kon uosden voldaano
De totale behoefte in BovBn-Uolta 26E due toea ziJnt

70 x 7050 x 365 = ongeeser l8t, top relkpoeder per Jaarc 6.

Gekozen rerd ult enkele PFllrerdie enigazlne ep de ultge-
atlppelde route lagea sn soor uraehtuagens berElkbaar ua-
Ren.0p tLen poaten konden de rantaoenan pBr zuigeJ.Íng
iets uorden usrgroot.Oe melkpoederlverpakt 1n zakksn van

25 kllo bleek nÍet yan het tranaport te hebben geledon.
0ok trad gecn kLontvorming oprzodat de vijf ton zonder enLg

verLl.ee aan nagrta babyta kon uorden veretrekt door tus-
aenkomet varN rellgl.euzeÍrr
Bij de verdellng uan de meegebraohte nedicamEnten hleLdeÍl
dE exp6dÍtl.eladenruoor zouEtr dat uitetraaf,d in hun beoorde-
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lingsvermogBn.Iagrrekening net ter plaatee voorkonende

zi.ekten zoals nalariareiJnuormzLekte an rlYÍerblindheldo
UriJuel a1le nareoeamateriaal qlng naar een arts ln DJlbot
dlE hÍeraan ean groot takort hadrEvenale trsurcna aaR chl-
rurgieeh materl.aal en aan braneardB r UaR Een partij rcdicii-
n6arultanl.nepreparaten aE antL-uornmiddelen dlc nral dc

plaatc Plela zou gaanruerd e@n gedeelte ter beachÍkklng
geoteld van de niseiepoet in Baskurd on de mcnoen te bchan-
delen dielzoa1a de Eannon di-e Ln ïlcard de lading hielpen
Isssenrzueten op artseFi en benen haddenoBovendiEn uerd eBn

fltnke hoeveelheld mEdLciJn afgegeuen vosr het bestrtlden
vaa de plaataelijk veel voorksmeade nijnuormzlekter0p vriJueI
a1le J.oaplaateen serd mat de ontvaRgers uan de hulpgoedE-
ren besprokan of de medieiJnea bij iaen bekend uareneZo Ba-

dtg uerd erover lafornatLE gEgsveno

Een aantal medl.eanenten reed bezorgd bfi de poet uoor Eo6-

der- an kLndzorg Bn Ban verbandpoet ln SahadagarboLde bB-

hoerd door tuee FrangaLseg.Edn van henrRtrth Lahnann,

atuurde naar SAHELP Ín 0sa BBR bedankbrÍEf uaarÍn ze ook

lrlforEatle gEf over het uerk dat eD uerd verrl.chtrZe
oehreefrdat Br Ín de kraamkliniek peD Eaand genlddeld 40

geboorten plaateuLndeno0p de verbandpoat melden zloh vler
naEl psr uEek 4tl0 tot 500 zlekenltrlde zsuden u erg dank-
baar z[n a].s ulj hulp van u zsuden kunnen krïJgen.De nonaen

hler ziJn org arm 3 de behandeling an verzorgíng die zs krij-
gen uordt praktLach voof, niets gBg6veFn.AaB de port ic ook

esa lagere aehosl varbonden, eei,tteef ze verderrEeat drÍe
AfrLkaanae onderuijzBra uetrk6nrI Het ontbreekt hen ook aan'

geld om de eenvsudigate dingen vootr de cehool- te kopenlzo
bLaak uit het uerlanglijEtJe dat meJ.Lehrann bU de belef had

gauoEgdoZo vroBg ze oE eEn zeading schoolgehrlftenrultte
vsDf (aS kilo)l9roene verf (ZS ktlo) "" B6n prdarlenner van

ehtoon van oRgevest 30 cnlhoog.

TERUG IIII OSS

0p donderdag 27 aprÍl 1978 kvan de expedLtio rla can barra
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toelrt uan zo t Ír dikke 10.008 km.tEruB ín 0BEo BurgemeestEr
JansBn uaa atr u,eBr BR vErtoIktB uaarrchijnlljk de gedachten

van veIeml ziJ het zeker niet allenrtoen hij zei tIlJElen had-
den bU het vertrek hun uenkbrauuren gef ronet oUJas eoiets ue I
mogelljk ? [tlaar u hebt het beuiJa gaJ.everd 3het kanraLe Je de

moed etr tsaar voor hebtr.Er uras een ontvangstrer usrden veel
vr6gBn geeteldrer uas veel pubIicl.tELt.De balangriJkste
ursa0rEeeteld aan Dtck GieEerluiddettrHeaft het zÍn ?tr Gle-
ats meldde later, dat ziJn nond van varbazing bïJna opanulell
maar dat hU zieh bijtijda reaLieeerde dat dagene dle de uraag
had gesteld niet had gezien uaarvan de BxpeditieLeden g;e-

tuige Earen geuaestoDus eigenlïjk uaa het Bog zo g6k niet
uat hij vEoegrhad htj eigenJ.ijk niet Bsn logisehe vraag 9a-
eteld ?

Usor de deelneners aan de-eerste SAFIELP-reiE met I,rut pgoedE-

rBn uaorzoala uit dit boekJe mEge blijkenlde vraag a1lang
beantuoordrUoor de Stichting SAHELP ookoSecratarle Gert
Ulndtnorst ksn deganen dle hadden gereageerd op de aotie
niot zonder voLdoening schriJven,dat het gectelda dosl ua6

benei.kttalle naar de Sahel-Landen gezonden medÍcanenten,
klEdíngrnelkpoeder Bn andere hulpgoederenruartsn voor de

voIle honderd procent ter pJ-aatse afgeleverd.Enebltjkeíis
dE bedankbrLevenraJ.e ztsEr uelkon ervaren omdat za oen lenl-
Bíng uan grote nood betekendenr
Al eErder ÍE opgesrBrktrdat de hulp van Bn doar de §tich-
tlng SAI{ELp alechts een druppe} op seÍr gloel.Ende plaat
!.e g de nood Ín de 5ahe1-landen Le zo gRoot dat tuee vrachto-
u,agans haar Ín de verste verte nÍet kunr'leR lenLgenoltaar ook

La het uaatr,dat a1le kLelne beatJee helpen.Daarop 1e de

5tÍchtÍng vastbEslotEn door te gaan mEt het zendan uan

transporten met hulpgoedereÍ{ naatr de SaheL-}andeReToEn dÍt
boekJe 1n de zoEer ter psrse gingruerdBn plannen gemaakt

uootr Ban tueede konvooi dat begin Januari 19?9 aaar AfrÍka
!ou uertrekkenoUf het de tuegde in aea lango reska zaI u,otr-

denrhangt niet alleen af uan de StiehtÍng SAHELPlnaar ook

uan anderen.En ual van henrdia bareLd ziJri on Eenaen ln nood

met geld of goederen te heJ-pan en die het nut inzi.en van
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dLrecte hulp oaaer begeJ.eidlngrzoala de Stichtlng heeft
kunnen doen met het eerste traneport dat zo auecgavsl Ls

verlopBtro

0asrauguotur 19?8.
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