Afrikaans spiegeltje nr 4: Maak je geen zorgen over het buskaartje.
Iedere dag om een uur of 4 schuift er een vriendelijk lachende, weldoorvoede
man het trainingslokaal binnen. Er staan zweetdruppeltjes op zijn neus want het
is bloedheet in Dar es Salaam. Hij neemt plaats aan een tafeltje achterin, naast
de secretaresse die al mijn presentaties, discussies en projectontwerpen,
nauwgezet van de flaps of de memorysticks over zet in het trainingreport.

Afrikaanse spiegeltjes
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Ook hoop ik dat de
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wereld in de spiegel
ziet.
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De man wordt vriendelijk begroet. Het is de administrator. Aan het einde van
de training na een afsluitende jel, vormt er zich een rij voor het tafeltje. Hij
pakt een dikke enveloppe uit zijn aktentas, opent die en legt een stapeltje
biljetten naast de deenemerslijst. Ik had het al eens van een afstandje
gadegeslagen: Iedere deelnemer krijgt een klein pakketje handig getelde
biljetten (er gaan er dagelijks honderden door zijn vingers) en hij zet een
krabbeltje naast de naam.
Toen ik hem die dag op weg naar mijn hotel een lift gaf vroeg ik wat de mensen
zoal voor reisvergoeding krijgen. Zijn antwoord was diplomatiek: ‘Hangt een
beetje af van waar iemand woont. Komt ie van ver dan valt het bedrag wat
hoger uit dan dat van iemand die dichtbij woont’. Vervolgens wees hij op een
leuk markttafereeltje naast de weg. Het onderwerp werd afgesloten. Hij weet
niet hoeveel ik weet en ik weet niet hoeveel hij weet.
Ik liet het daarbij om niet onbeleefd of wantrouwend over te komen. De
volgende dag besloot ik aan de secretaresse te vragen of ik even de volledige
trainingsfile op mijn memorystick gekopieerd kon krijgen. ‘Altijd handig voor
mijn evaluatierapport’, huichelde ik. Ze deed het.
’s-Avonds op mijn hotelkamer zag ik dat het lijstje van de administrateur er bij
zat. Gelukt. De gemiddelde reiskostenvergoeding bedroeg zo’n $ 40,- per dag.
‘Dan wonen ze allemaal wel erg ver weg’, dacht ik. En wat me nog het meest
verbaasde was dat Jane Mujambo, en mijn belangrijkste counterpart ook goed
was voor $40 per dag terwijl zij toch door haar chauffeur werd rondgereden en
bovendien de helft van de tijd andere bezigheden had.
Eens even rekenen: 30 deelnemers in een training van 4 dagen, nog twee
vergaderdagen en volgende week nog een andere training van 4 dagen. Dat is
dan eh...10 x 30 x $ 40 eh.... $12.000,- alleen voor deelnemersonkosten. Ik
snapte nu ineens waarom het budget voor een trainingsmissie op $ 20.000 was
vastgesteld. Ik besloot het hier niet aan de orde te stellen. Het contact was al zo
broos. Terug in Swaziland zou ik het met de regiodirecteur bespreken.
De volgende dag stond ik toch wat anders voor de groep. Ik zag weer die
betrokken, hardwerkende leuke mensen, maar er was wat gebroken. “Ik zit
midden in een corrupt komplot”, schoot er steeds door me heen. “Mijn directeur
komt ook uit Tanzania en zal er terugkeren als ze over een jaar met pensioen
gaat. In hoeverre is ze eigenlijk op de hoogte van deze malversaties”.
Toen in de laatste bespreking het erg moeilijk werd om de deelnemers zich te
laten vastleggen op hun bijdrage aan de formele oprichting van hun IBFAN
Tanzania, greep ik in: “Ik kan niet op het vliegtuig morgen als ik nu geen namen
en data krijg, de regiodirecteur zal me terugsturen”. Schoorvoetend werden
toezeggingen gedaan. De volgende dag keek ik uit mijn vliegtuigraampje en zag
dat de Kilimanjaro nog maar door een klein mopje sneeuw bedekt werd en vond

alles ineens nutteloos. Die toezeggingen van gisteren zijn onder druk gedaan, en
zullen beleefd worden ontlopen, dat wordt nooit wat.
Maandag en terug op kantoor, wilde de regiodirecteur direct met me spreken
over mijn missie. Ik vertelde dat ik me zorgen maakte over de motivatie en
duurzaamheid van ons Tanzaniaanse netwerk. Ik vertelde haar over de
‘transportkosten’ en mijn verontwaardiging over Jane Mujambo, die in totaal
ook zo’n $ 400,- toucheerde waar geen onkosten tegenover stonden. Ze begreep
en deelde mijn zorg en verontwaardiging. Deed er vervolgens wel een schepje
bovenop met de wedervraag ‘weet jij wat een junior beleidsmedewerker in
Tanzania verdient’?
“Nee”, zei ik: “Misschien $500,- per maand”. “$100,-“, zei ze met een glimlach.
“Maar dan verdienen ze in zo’n cursus 4 maandsalarissen, geen wonder dat ze
zo hard werken en vrolijk lachen”. Ik vertelde haar dat ik me wat had verdiept
in patronage en hoe dat werkt: Een leider zonder geld heeft geen clientele. Je
doet niets voor een leider die niet in je ‘levensonderhoud’ of je ‘transportkosten’
voorziet. En mensen maken geen kosten uit eigen middelen, die hebben ze
namelijk nooit, alleen schulden. Als je mensen iets wil laten doen moet je hun
schuldenlast verlichten en dus met iets over de brug komen, anders gaan ze naar
andere leiders met ‘transportvergoedingen’. Een salaris is slechts een basis voor
aanvullend inkomen als gevolg van loyaal gedrag.
“Dat klopt helemaal”, zegt ze: “Zonder ‘seedgrants’ kom je nergens, komt er
niemand naar je bijeenkomsten. Weet je ook dat dit geinstitutionaliseerd is?”
Overheden vaardigen decreten uit waarin staat dat iedere ‘overheidsdienaar’, die
een dag van zijn werkplek af is een vergoeding moet krijgen. In Tanzania dus $
40,-. Er is een strijd gaande tussen overheid en NGO’s om de beste locale
professionals. Ze worden soms weggekocht. Wij kunnen niet anders en gelijke
monniken gelijke kappen, iedere deelnemer heeft dezelfde rechten. Weet je ook
dat die mensen nooit van dat salaris kunnen rondkomen?”
Toen ik terugliep naar mijn kamer dacht ik: “Wie bewijst mij nu dat die
deelnemers niet van die ‘transportkosten’ moeten afdragen aan hun directeuren.
Die vast kunnen verklaren dat ze door afwezigheid van de medewerkers extra
kosten hebben moeten maken. En hoe lopen deze processen dan op directeurs en
ministrieel niveau?”
In de dagen daarna rijpte er iets in mijn gedachten: In mijn ‘training’ werken ze
aan plannen en projecten die ze gaan implementeren. Omdat ik van hen vraag
een eigen organisatie te gaan oprichten, zijn ze in hun beleving voor iemand
anders aan het werk en dat zouden velen van hen nooit kunnen doen voor
iemand die ‘hun lasten niet verlicht’. Dat er zich een paar zitten te verrijken is
onontkoombaar. Wij hebben die mensen nodig en ze stellen zich heel loyaal op.
Wees blij. Wat is eigenlijk het verschil met Nederlandse nevenfuncties met
aantrekkelijke ‘onkosten’-vergoedingen. Toch ga ik de onderste stenen eens
boven proberen te krijgen. Mijn administrateur schoof me vanochtend weer een
bundel dollars toe: ‘For the training’ zei hij monter: ‘Make sure they sign for it’.
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