Avoto, Vatao of …..?
Zes jaar geleden stapte ik voor het eerst het bedrijf 'Ovata' binnen. Alleen omdat iemand in de
achterhoek (Annie, vrouw met cowboyhoed en laarzen) heel enthousiast had vertelt over een
wonderplant en over een bedrijf in de randstad dat Avoto, Vatao of zo iets dergelijks heette en dat
dit bedrijf 'iets' met deze planten deed.... Een maand later had Annie een telefoonnummer
achterhaald....
De plant was de Aloë Vera en het wonder zat, volgens Annie, in het blad van deze plant.
Dat blad zou gel bevatten en als je die gel op je huid smeerde dan zou dat eventuele wonden sneller
doen genezen en verlichting geven tegen pijn.
En dat zocht ik!
Ik was net terug uit Oeganda. In Oeganda breng ik mensen bij elkaar, veelal vrouwen, die
getraumatiseerd zijn geraakt door de oorlog die 25 jaar in het noorden heeft gewoed.
Met deze groepen werk ik vanuit mijn achtergrond als theatermaker en help hen via spel woorden te
geven aan hun pijn, onmacht en vastgelopen leven. Door erover te praten krijgen ze erkenning, door
te spelen zetten ze de pijn en onmacht om in creativiteit en door op te treden voor publiek leidt hun
verhaal tot bewustwording en ontstaan nieuwe inzichten en mooie gesprekken.
Door dit werk was ik in contact gekomen met vrouwen die door de rebellen zwaar waren
toegetakeld. Zij schaamden zich voor hun bewerkte gezicht en hadden nog veel pijn.
Eén van de vrouwen stelde ik de vraag 'Wat is je droom?' Zij antwoordde: “Ik zou graag oud willen
worden zonder pijn....” Dat antwoord bleef in mijn hoofd hangen als een mantra.
Ik kende Hans niet. Ik kende Karin niet. Maar ik heb het telefoonnummer gedraaid en ben
uiteindelijk bij Ovata naar binnen gelopen.
Nu zijn we zes jaar verder....
Hans heeft ervoor gezorgd dat er vanuit Zuid Amerika 1500 stekken naar Oeganda zijn
getransporteerd. Hij is ze zelf, met zijn dochter die net examen had gedaan, in de grond gaan zetten.
De planten deden het goed in dit klimaat en maakten gemakkelijk veel stekken. Deze stekken
werden en worden geoogst en verder op nieuwe velden uitgezet. Er zijn zo negen nieuwe velden
ontstaan en in vele kleine moestuinen staan nu ook 5 of meer Aloë Vera's.
De vrouw die oud wilde worden zonder pijn heeft haar eigen kleine veldje.
Daarnaast zijn er twee jaar geleden 1000 stekken naar het zuiden vervoerd met de bedoeling om een
groot veld aan te leggen voor de Batwa's (pygmeeën). Deze kleine mensjes leefden in de bossen en
de bossen werden tot natuurpark verklaard. De regering heeft, om de laatste gorilla's in dit gebied
voor het tourisme te bewaren, de Batwa's uit de bossen gehaald. Zij moeten nu als 'boer' in leven
zien te blijven.
Daarbij heerst er een vreemd bijgeloof in Oeganda dat als je als grote man aan AIDS lijdt en je hebt
seks met een Batwa vrouw, dan genees je.......?
De ellende is groot onder de Batwa's. Er is geen medische verzorging. En zij worden geweerd uit
ziekenhuizen.
Een veld met deze wonderplant was de droom. De planten sloegen goed aan en groeiden
voorspoedig, alleen is er dit jaar een virus uitgebroken en het veld is nu op sterven na dood. Een
grote tegenslag! Niet alles wil gelijk lukken. Over een maand worden er nogmaals 1200 stekken
naar dit gebied gebracht en we beginnen opnieuw....
Voorlichting, nieuwe velden en het verwerken van de gel voor gebruik zal de komende jaren een
belangrijk onderdeel blijven naast de andere projecten die ik uitzet in Oeganda.
Het is een pracht plant! Vele mensen zijn haar gel gaan gebruiken. Zowel voor inwendig als
uitwendig gebruik bij b.v.wonden, huiduitslag, brandwonden, en pijnlijke littekens.
En ik hoop nog vaak bij Hans en het bedrijf Ovata langs te mogen komen, want we hebben met
elkaar iets moois in beweging gebracht!

