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TEKST EN FOTOGRAFIE MAARTEN BOERSEMA

Met eigen ogen zien wat er met je donatie wordt  
gedaan? Dat kan tegenwoordig dankzij de reizen die 
hulporganisaties steeds vaker organiseren. Maar  
waarom zou je zo’n reis maken? Discovery Magazine  
ging mee met Compassion naar Nairobi, op bezoek  
in een sloppenwijk.
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De verschillende reizen, die door diverse  
hulporganisaties worden aangeboden, zijn 
grofweg in twee groepen in te delen. Je hebt de 
zogenoemde sponsorreizen waarbij sponsors zelf 
de door hen gesponsorde kinderen of projecten, 
of de algemene door de hulporganisatie betaalde 
projecten kunnen bezoeken. Daarnaast zijn er 
ondernemersreizen, die gericht zijn op onderne-
mers, managers en leidinggevenden. Tijdens deze 
reizen worden – net als bij de eerder genoemde 
sponsorreizen – gesponsorde projecten bezocht, 
maar daarbij is er meestal veel ruimte voor het 
geven van trainingen en het overdragen van 
kennis over en weer. Beide soorten reizen hebben 
als doel het werk van hulporganisaties van  
binnenuit te leren kennen, om de veelzijdigheid 
van het werk te ervaren, om te zien wat er met 
sponsorgelden gebeurt, om mee te leven en 
ervaringen uit te wisselen. Daarnaast hebben 
hulporganisaties vaak als nevendoel dat reizigers 
bij terugkomst in Nederland ‘ambassadeurs’ 
worden van hun werk, doordat ze vertellen  
over wat ze hebben gezien. Maar ook hopen 
organisaties dat deelnemers tijdens deze reizen 
worden geïnspireerd en iets met hun ervaringen 
gaan doen in hun alledaagse leven.

IETS DOEN
 
Iets dergelijks gebeurde ooit met Bono, de 
zanger van U2. Hij deed een korte periode vrijwil-
ligerswerk in een weeshuis in Ethiopië en raakte 

geïnspireerd om iets te gaan doen aan de ongelijk-
heid in de wereld. Het gevaar dreigt namelijk 
dat je hebt gezien wat er te zien is, je vervolgens 
omdraait en doorgaat met leven alsof er niets is 
veranderd. Bono zingt erover op het album 'How 
to Dismantle an Atomic Bomb' in het nummer 
'Crumbs From the Table'. Bono maakt zich in dit 
nummer boos over het feit dat veel Amerikaanse 
christenen zich maar weinig inzetten voor de strijd 
tegen armoede en ongelijkheid, terwijl dat juist 
een van de christelijke speerpunten zou moeten 
zijn. ‘You speak of signs and wonders / I need 
something other / I would believe if I was able / 
I'm waiting on the crumbs from your table’. Hij 
richt zijn woorden tot mensen die veel praten over 
tekenen en wonderen, maar vergeten dat zij met 
geld en hulp zelf ook wonderen kunnen verrichten. 
Als je weet dat er mensen kapot gaan van honger 
en ellende, dan kan het niet anders dan dat dit 
je in beweging zet, je kan niet langer meer doen 
alsof je onwetend of onmachtig bent, aldus Bono.
Gelijke observaties en gedachten werden gedeeld 
tijdens de reis waarbij Discovery Magazine aanwe-
zig was. Anastasia Kellermann, die ondernemers 
en overheid adviseert over duurzaam leiderschap 
en schrijfster is van de bestseller ‘The S-Factor’, 
maakt het met de volgende bewoordingen duide-
lijk als we onder begeleiding van militairen door 
een sloppenwijk richting een kerkdienst wande-
len. ‘We moeten ons realiseren dat de consequen-
ties van onze keuzes in bijvoorbeeld het Westen 
leiden tot een onduurzame wereld, zoals je hier 
bijvoorbeeld ziet in de sloppenwijken. Onze 

BIJ TERUGKOMST HOPEN HULPORGANISATIES 
DAT REIZIGERS AMBASSADEURS WORDEN, 
DOORDAT ZE VERTELLEN WAT ZE HEBBEN GEZIEN

LINKS BEN TIGGELAAR KIJKT NAAR HET  

STRAATBEELD VAN EEN VAN DE ‘HOOFDSTRATEN’ 

VAN SLOPPENWIJK MATHARE VALLEY. MIDDEN 

EEN VROUW IN HAAR EIGEN WINKEL WAAR ZE 

KLEDING MAAKT. RECHTS JONGE SCHOLIEREN OP 

EEN ZATERDAGMORGEN IN EEN SCHOOL IN  

HET LAND VAN DE MASAÏ.
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DRIE LESSEN
Na afloop van de reis van zes dagen reikt  
Tiggelaar drie lessen aan, die mensen kunnen 
halen uit dit soort reizen naar ontwikkelingslan-
den. ‘Allereerst moet je jezelf afvragen wanneer 
je in beweging wordt gezet om te komen tot 
verandering en ontwikkeling. Dat is volgens mij 
onder andere als je wordt geconfronteerd met 
tekort, als je armoede in de ogen kijkt, of als je 
wat fout is bekijkt en bij je laat binnenkomen.’ 
Het zien van een probleem zet volgens Tiggelaar 
dus aan tot actie. ‘Als je problemen opzoekt, krijg 
je een extra drive om oplossingen te bedenken. 
Deze confrontaties heb je soms nodig om gemoti-
veerd te blijven.’ Zo’n confrontatie kan er echter 
ook voor zorgen dat de moed je in de schoenen 
zakt. Als tweede les formuleert Tiggelaar mede 
daarom dat je bij het zoeken van een oplossing 
moet kijken naar positieve uitzonderingen op 
de regel. ‘Zo'n uitzondering zien we in Kenia in 
de vorm van bijvoorbeeld het leiderschapspro-
gramma. Je moet kijken naar mensen die wel het 
heft in handen durven nemen. Het is van belang 
om juist die mensen te helpen die de handen 
uit de mouwen steken, omdat zij de anderen op 
sleeptouw kunnen nemen.’ De derde les is dat 
Tiggelaar, mede door zijn ervaringen in Kenia, nog 
meer is gaan inzien hoe belangrijk het is groter 
dan jezelf te denken als het aankomt op leider-
schap. ‘In Nederland hoor ik mensen bijvoorbeeld 
vaak zeggen dat duurzaamheid en gerechtig-
heid mooi en belangrijk zijn, maar ze laten daar 
meestal meteen op volgen dat er ook brood op de 
plank moet komen. Dat laatste is natuurlijk waar, 
maar meewerken aan iets dat groter is dan jezelf 
is het enige dat echt bevrediging oplevert.’ Wat 
dat betreft verschilt Kenia niet van Nederland, 
want ook in Kenia wordt door veel mensen vooral 
vanuit eigenbelang gehandeld. ‘Goed leiderschap, 
of dat nu gaat over Kenia of Nederland, draait 
er uiteindelijk om dat je je persoonlijke korteter-
mijnbelang durft op te offeren voor een collectief 
belang op de langere termijn. Heel veel leiders 
hebben alleen geen antwoord op de vraag wat 
echt belangrijk is voor de lange termijn, omdat ze 
niet kunnen aangeven hoe volgens hen een betere 
wereld eruitziet. Maar zonder een hoopgevende 

manier van leven is heel veel afval produceren 
en op die manier dragen we bij aan hun manier 
van leven.’ Kellermann zegt dit niet om ons met 
een schuldgevoel achter te laten, maar wil juist 
aanzetten tot positief handelen. ‘Toen ik vier jaar 
geleden voor het eerst in de sloppenwijken van 
Nairobi kwam, voelde ik me intens schuldig. Dat 
voel ik me nu niet meer, want ik zie nu overal 
uitdagingen en dat komt mede door het  
programma van Compassion.’ 

BEN TIGGELAAR
Hulporganisatie Compassion Nederland was 
de initiatiefnemer van deze ondernemersreis. 
Compassion is een internationale organisatie die 
mensen uit westerse landen verbindt aan kinderen 
in armoede. De organisatie is in 26 landen actief; 
1,4 miljoen kinderen worden gesteund door een 
sponsor. Bij Compassion staat de ontwikkeling 
van het kind op sociaal, emotioneel, fysiek en 
spiritueel gebied centraal. Onderwijs is daarbij dus 
een belangrijke schakel. Na het kindsponsorpro-
gramma worden sommige kinderen geselecteerd 
voor een leiderschapsprogramma. Dit programma 
voor uitblinkende studenten duurt vier jaar en 

bestaat uit zelfstudie, trainingen, groepsopdrach-
ten, presentaties etc. De studenten volgen deze 
opleiding naast hun reguliere studie en worden 
onder andere getraind in waarden als integriteit, 
waardigheid, excellentie en rentmeesterschap. 
De diploma-uitreiking van 55 studenten in dit 
programma was de aanleiding voor Compassion 
om sponsors uit te nodigen om op eigen kosten 
mee te gaan naar Nairobi en aanwezig te zijn 
bij deze plechtigheid en in de dagen er omheen 
enkele trainingen te geven aan de studenten.  
Ook werden er diverse andere projecten van 
Compassion bezocht in en rondom Nairobi. 
We gingen onder andere langs bij families van 
gesponsorde kinderen in de sloppen en bezoch-
ten een project onder de Masaï op enkele uren 
reizen van Nairobi. Op het hoogtepunt van de reis 
bestond het reisgezelschap uit twintig personen. 
Ben Tiggelaar, bekend als 'managementgoe-
roe' en schrijver van onder andere de bestseller 
‘Dromen, Durven, Doen’, was een van deze twintig 
personen. Hij raakte jaren geleden betrokken 
bij het werk van Compassion. Hij vertelt dat hij 
na zijn eerste confrontatie met de armoede van 
een derdewereldland de noodzaak voelde bij te 
kunnen en willen dragen aan het iets beter maken 
van de wereld. ‘Je moet echt emotioneel ongevoe-

lig zijn om niets met dit soort ervaringen te doen 
en ik realiseerde me dat ik iets bij te dragen had. 
In geld, maar ook in het geven van trainingen en 
het mobiliseren van mensen.’ Hij heeft zich na 
deze eerste confrontatie een paar jaar met liefde 
ingezet voor een organisatie die vooral bezig is 
met het verlenen van noodhulp. ‘Noodhulp is van 
essentieel belang, maar uiteindelijk draait het 
om het ontwikkelen van een gebied.’ Het is dan 
ook niet toevallig dat Tiggelaar en Compassion 
elkaar op een gegeven moment hebben gevon-
den. ‘In Compassion vond ik een organisatie waar 
ik vakmatig een klik mee heb. Ik weet een paar 
dingen op het gebied van leiderschapsontwikke-
ling en daar kan ik mensen ook enthousiast voor 
maken. Als ik tijdens trainingen of workshops 
de link maak met Compassion, is daar niets 
onnatuurlijks aan. Ik gebruik in mijn reguliere 
werk regelmatig voorbeelden uit het werk dat ik 
doe voor Compassion. Dat spreekt leiders op veel 
verschillende plekken aan. Neem bijvoorbeeld het 
voorbeeld van Joshua Miago, die opgroeide in  
de sloppenwijken en nu onderzoek doet naar  
een vaccin tegen malaria. Dat mensen zo'n  
ontwikkeling kunnen doormaken en toch  
vasthouden aan hun oorspronkelijke motivatie, dat 
inspireert veel mensen.’

BEN TIGGELAAR: ALS JE PROBLEMEN 
OPZOEKT, KRIJG JE EEN EXTRA DRIVE OM 
OPLOSSINGEN TE BEDENKEN

BEN TIGGELAAR OP EEN UITKIJKPUNT MET EEN 

SCHITTEREND UITZICHT OVER NAIROBI.

OUDE MASAI-VROUW DEMON-

STREERT EEN WATERFILTER. HET 

FILTER ZORGT ERVOOR DAT VIES 

WATER DRINKBAAR WORDT. 



ACHTERGROND

WWW.DISCOVERY.NLWWW.DISCOVERY.NL

SLOPPENWIJK

<

72 73

toekomstvisie wordt leiderschap wel iets heel 
magers. Uiteindelijk moeten leiders durven zeggen 
dat ze niet alle antwoorden hebben, maar wel 
geloven in een betere toekomst waar we samen 
aan kunnen bouwen.’
 
 
HOOP 
Volgens Tiggelaar moet je dus bij het zoeken naar 
oplossingen kijken naar uitzonderingen op de 
regel. Hij zegt dat het leiderschapsprogramma van 
Compassion in Kenia zo'n uitzondering is en dat 
werd tijdens de reis ook goed zichtbaar. Niet dat 
alle studenten die een leiderschapsprogramma bij 
Compassion volgen succesvol worden. Er zijn ook 
studenten en kinderen die stoppen of die als enig 
doel een goedbetaalde baan hebben en vooral 
veel geld willen verdienen. 
Toch werd tijdens de reis duidelijk dat deze manier 
van hulp effect heeft door de vele verhalen van 
studenten en oud-studenten. Joel Macharia, direc-
teur van Compassion Kenia, is ervan overtuigd dat 
deze manier van ontwikkelen helpt, omdat jonge 
leiders wordt geleerd om in de eigen situatie 
te blijven en deze te veranderen van binnenuit. 
Tegelijkertijd merkt Macharia op dat de kwaliteit 
nog beter kan en de impact groter kan zijn. Bruce 
Wydick, hoogleraar economie en internationale 
ontwikkelingen in San Fransisco, deed uitgebreid 
wetenschappelijk onderzoek naar de onder-
wijsprogramma's van Compassion wereldwijd 
en kwam tot de conclusie dat het uiteindelijke 
succes van deze programma's ligt in 'hoop'. In een 
artikel schrijft hij: ‘De sleutel tot het oplossen van 
armoede ligt in het vermogen van mensen – en 
hun geloof in dat vermogen – om positieve  
veranderingen te realiseren.’ Tiggelaar vult daarbij 
aan dat hoop volgens psychologen de wil is om 
een bepaald doel te bereiken, gecombineerd met 
het zien van manieren om dat te doen. Deze  
hoop wordt volgens Tiggelaar doorlopend  
aangewakkerd bij kinderen, die deelnemer zijn van 
een programma bij Compassion. 

DELEN IS GROEIEN
Hendrik Blokhuis, in het dagelijkse leven technisch 
directeur bij Cisco in Europa, Afrika, Rusland en 
het Midden-Oosten, voegt nog een andere reden 
toe waarom hij soms meegaat met dit soort 
groepsreizen. ‘Ik ben ontzettend nieuwsgierig en 
dat is onder andere een van de redenen om aan 

dit soort reizen mee te doen. Het verrijkt mezelf 
en verbreedt mijn perspectief. Ik weet nu nog niet 
wat ik aan al de op deze reis opgedane kennis heb, 
maar het kan ooit zomaar eens van pas komen.’
Blokhuis vertelt dat hij in zijn reguliere werk ook 
een dag in de maand vrij houdt om te surfen op 
internet en informatie op te slurpen over allerlei 
technologische ontwikkelingen. ‘Ook hierbij geldt 
dat ik niet altijd meteen weet waar ik die kennis 
voor kan gebruiken, maar het stimuleert mijn 
creativiteit. De uitdaging is om diverse kennis met 
elkaar in verbinding te brengen. Op die manier kan 
je komen tot innovatie.’ Hij vertelt dat hij zich kan 
verwonderen over de veelzijdigheid van mensen, 
om daarna het motto van zijn manier van werken 
duidelijk te maken. ‘Kennis is niet jouw of mijn 
macht, maar delen is onze groei.’
Hij vertelt in het verlengde daarvan enthousiast 
over de potentie die hij in de afgelopen dagen 

heeft gezien bij al die studenten. ‘Ik zie in Kenia 
een nieuwe generatie opstaan, die hoopvol is over 
de toekomst en wil samenwerken. Deze mensen 
hebben zoveel meer mogelijkheden aan hun 
voeten liggen dan dat ze vaak beseffen. Ik heb in 
de afgelopen dagen ogen mogen openen om dat 
te zien. Deze reizen geven mij energie. Er is zoveel 
meer mogelijk dan we vaak denken.’

DROOM
Het verhaal van Samuel Abisai (25) is een goede 
illustratie van het effect dat de jarenlange onder-
steuning van een hulporganisatie als Compassion 
op iemand kan hebben. Samuel komt uit een gezin 
met tien kinderen. Hij vertelt enigszins beschaamd 
over zijn vader die polygaam was en door zijn 
alcoholverslaving een desastreuze invloed had op 

het gezin. ‘Mijn moeder was een sterke vrouw en is 
een voorbeeld, maar die kon het natuurlijk ook niet 
alleen. Ik leefde blootsvoets totdat  
Compassion mij op een gegeven moment uitkoos 
en ik via een sponsor schoenen kreeg.’ Samuel 
beschrijft de sfeer thuis door te vertellen dat 
zijn vader vaak 's avonds in een dronken bui zijn 
huiswerk verscheurde. ‘Dan moest ik met lege 
handen naar school en me verantwoorden.’ Hij 
lacht zuur, maar tegelijkertijd is er trots in zijn 
houding te zien. Niet zonder reden. Samuel  
haalde goede cijfers op school. Hij ging uiteinde-
lijk Chinese taal en cultuur studeren en daarnaast 
volgde hij het leiderschapsprogramma van 
Compassion. ‘Ik merkte toen ik een studie moest 
kiezen dat er veel Chinezen in Kenia zaken willen 
doen, maar dat we maar moeilijk met hen kunnen 
communiceren.’ In het tweede jaar ging Samuel 
voor een uitwisselingsprogramma naar Beijing 
en ontmoette daar een CEO van een bedrijf dat 
handelt in verfmachines. Deze CEO ziet in Samuel 
de juiste man om in Oost-Afrika salesmanager 
te worden. Samuel nam de baan aan, maar ging 
deze baan wel doen naast zijn studie. Afgelopen 
december rondde hij zijn studie af en in maart 
kreeg hij zijn diploma van Compassion. ‘Ik heb 
veel geleerd over leiderschap, integriteit, onder-
wijs, ondernemerschap en time-management.’ 
Een brede glimlach verschijnt op zijn gezicht 
bij het laatste woord. Gepassioneerd vertelt hij 
verder. ‘De sleutel om uit de armoede te komen, is 
niet alleen ondernemerschap, maar ook kennis.’
Naast zijn baan en studie zette hij afgelopen jaren 
ook een eigen kledinglijn op en is hij begonnen 
met het importeren van pakken uit China om die 
in Oost-Afrika te verkopen. Half maart lanceerde 
hij zijn eigen merk Coolsuits in een hotel in 
Nairobi en hij droomt ervan om groot te worden. 
‘Ik wil meer volgers op Facebook dan Suitsupply.’ 
Hij lacht met een serieuze ondertoon. Even later 
vertelt hij dat hij niet zomaar is begonnen met 
deze kledinglijn. ‘Compassion heeft mijn armoede 
doorbroken en nu wil ik met dit bedrijf graag 
andere Afrikanen een kans geven. Ik wil dan ook 
dat mijn bedrijf groeit, zodat ik vele anderen kan 
helpen.’
Even later loopt hij zelfverzekerd weg in een 
van zijn zeven ‘eigen pakken’. Ik denk terug aan 
zijn droom. ‘Ik wil graag een rolmodel zijn voor 
anderen.’ Voor mij is hij dat al. Een paar jaar 
geleden leefde deze jongen nog op blote voeten. 
Nu draagt hij zijn eigen pakken en stapt geregeld 
in het vliegtuig om Chineze verfmachines aan de 
man te brengen.

BOVEN KUIKENTJE IN SLOPPENWIJK MATHARE 

VALLEY. RECHTS SAMUEL ABISAI OP DE DAG DAT 

HIJ ZIJN DIPLOMA KREEG VAN COMPASSION.


