Afrikaans spiegeltje nr 5: Ik heb een vijand
Ik liep het afgetrapte IBFAN-kantoor binnen, dat iedere dag netjes geveegd
wordt door Grace, en wilde mijn enthousiasme kwijt over een hele
succesvolle werkconferentie in Kampala: De opkomst was goed, een IBFANUganda werd opgericht en op de laatste dag zaten netwerkgroepen zelfs
financierings voorstellen voor donoren in de laptops te rammen.
Mijn directeur zag dat ik enthousiast was maar keek zorgelijk omdat ze zelf
naar een belangrijke bijeenkomst moest. “Kom op, we gaan naar het
Mountainview hotel”, zei ze.
’t Hotel is nog gebouwd door de Britten aan het begin van de vorige eeuw,
ligt op een heuvel en heeft een indrukwekkend uitzicht over de koninklijke
Ezulweni vallei die 1000 meter lager ligt. Toen we er aankwamen zag ik hoe
haar hand trilde. We gingen vergaderen met de vijand: Nestlé, s-werelds
Afrikaanse spiegeltjes,
lichten gebeurtenissen in grootste “babymilk company”.
mijn werk uit om te laten Ik moet er aan wennen dat ik een vijand heb, met wie ik niet moet praten.
zien hoe het hier werkt
Eenmaal binnen gekomen ging ik naast een mooie Afrikaanse vrouw zitten.
en niet werkt.
Aan de andere kant zaten twee blanke opgemaakte dames met van die
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voorstelrondje bleek dat ik naast de Nestlé regiodirecteur (de vijand) was
terechtgekomen. Ik zag direct de harde kaaklijn en de schichtige ogen die
steeds op het horloge keken: “Have to catch a plane at 12.30, can’t we get
started”.
Op weg naar het hotel had mijn directeur, mrs Kisanga, verteld dat de
meeting was voorgeschreven door de minister van volksgezondheid. Het
Nutrition center, vertegenwoordigers van Pediatricians, verpleegster en
vroedvrouwen Bureau of product standards en actiegroepen waren
opgetrommeld om in gesprek te gaan met Nestlé die om nog onduidelijke
reden wilde participeren in de strijd tegen HIV/AIDS .
Al snel werd duidelijk dat de meeting zodanig was geregisseerd dat de Nestlé
delegatie zo snel mogelijk weer zou vertrekken naar het vliegveld.
Ik zal uitleggen waarom dat terecht is en vertellen hoe ik de laatste schop
verkocht:
Nestlé is een commercieel bedrijf en mag haar babymelkproducten niet
promoten, want “Breast is best”, en in Afrika overleving. Ze mogen ook geen
producten goedkoop aanbieden of trainingen voor gezondheids-werkers
financieren. Daar moet de overheid voor zorgen. Het oordeel en advies van de
gezondheidwerker moet vrij zijn van commerciele invloeden.
In Afrika en waarschijnlijk op veel plaatsen op deze wereld geldt dat als je
iets gegund wordt, je automatisch een plicht en zelfs verlangen voelt om die
gunst te retourneren Dit is hier eigenlijk in alle menselijke contacten
vanzelfsprekend.
Dat begrijpt Nestle ook en willen daar gebruik van maken. Tegelijkertijd
zullen ze de codes niet aantoonbaar willen overtreden want imagoschade is
erger dan lagere verkopen.

Hoe moeten ze dan hun omzetten opschroeven? Ze hebben daar het volgende
op gevonden:
“We gaan in internationale bijeenkomsten en circuits dialogen op bouwen met
de Ministeries van Volksgezondheid in landen die veel last hebben van hoge
HIV besmettingspercentages. We bieden fondsen aan voor training van
verpleegsters en kraamhulpen voor up to date counseling aan HIV-positieve
moeders. In Swaziland zijn gezondheidswerkers jaren geleden opgeleid en
weten nauwelijks iets over Aids en kindervoeding en de regering heeft geen
middelen om die training te organiseren.
Als de minister dat niet wil, dan kunnen we hen er misschien toe brengen om
aan gratis babymelkverstrekking voor HIV- positieve moeders te gaan doen.
En dan hebben wij interessante aanbiedingen zonder winst. Vervolgens
moeten de moeders het makkelijk kunnen verkrijgen via de apotheken, een
gerespecteerde gezondheidsinstellingen. Zo hebben we een prominent
distributiekanaal, die de vraag bij meer moeders gaat opwekken, waardoor de
verkoopcijfers op de wat langere ermijn ook in de gewone winkels omhoog
gaan.”
Ik sprak laatst een ex-Nestlé verkoopster, die vertelde dat dergelijke zaken
niet expliciet in de verkoopstrategieën zijn opgenomen, maar welzo werken.
Ook vertelde ze me dat de verkooptargets per product zijn vastgesteld en dat
alles is geoorloofd om te verkopen, als de code maar gerespecteerd blijft.
Imagoschade door rechtszaken is natuurlijk veel te kostbaar. Met andere
woorden probeer die code te omzeilen.
De Nestlé-dame naast me zei dit, na de informatieve presentaties, als volgt:
“U preekt voor de bekeerden. Wij doen alles om de code niet te overtreden en
als het toch mocht gebeuren dan ontslaan we de boosdoener”
Ik vroeg het woord en zei: Dat is nu precies de reden waarom een dialoog met
u geen zin heeft. Je moet namelijk niet alles doen om aan de code te
beantwoorden je moet er alles aan doen om ervoor te zorgen dat moeders (en
met name de HIV-positieve) de beste kindervoedingkeuzes maken en dat is in
dit land in 95% van de gevallen exclusieve borstvoeding in de eerste 6
maanden en daarna locale (lees: betaalbare) aanvullende voeding. We kunnen
u toch niet vragen in concurrerende producten te investeren. U heeft een ander
belang en daarom is ook een dialoog tussen u en het ministerie van
volksgezondheid niet verstandig. Doordat ik vlak naast haar zat zag ik haar
steeds ongemakkelijker schuiven op haar stoel. Even later mompelde ze:
“This is hopeless”, knikte naar haar collegae en zei dat ze nu toch echt moest
vertrekken om haar vliegtuig te halen.“Mooi zo”, dacht ik, “opzouten, heerlijk
ik heb een vijand”.
Door het raam zag ik nog net hoe twee arenden op termiek langs een
overhangende klif opstegen
.
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