Afrikaans spiegeltje nr. 9: The right to question

Afrikaanse spiegeltjes
lichten gebeurtenissen
in mijn werk uit om te
laten zien hoe het hier
werkt en niet werkt.
Ook hoop ik dat de
lezer zichzelf en zijn
wereld in de spiegel
ziet.

Ik loop nerveus ons vergaderzaaltje binnen. Straks vertel ik dat ik over twee maa
naar West Afrika vertrek voor een nieuwe functie. Ik verlaat hen veel te vroeg. N
met Pauline grote resultaten boek op fondsenwerving gebied. We trekken de don
langzaam maar zeker ons schuitje in. Zoiets is een kwestie van lange adem en du
waarschijnlijk langer dan de twee maanden die ik nog voor IBFAN heb. Het is e
periode van ‘rekken en er bij blijven, tot ze niet meer terug kunnen. Als het misl
betekent dat waarschijnlijk de ondergang van IBFAN. Ik voel me schuldig en vr
mijn beslissing niet goed is uit te leggen. Ik kijk Vulindlela, Busiwewe, Vumile
Pauline aan en hoor het ze al zeggen. “Zie je wel, die consultants uit het Noorde
vliegen in, doen hun ding, je helpt ze erbij, ze vliegen weer weg en jij zit met de
brokken’.

Even later vertel ik hoe ik ‘happy and sad’ ben over mijn besluit om IBFAN te v
voor een positie bij ICCO zelf. Ik zie vochtige ogen bij Pauline en Armanda (we
of deze verdriet of boosheid verraden), wegkijkende ogen in een verbleekt gezic
Busiwewe en verbaasde knikjes van Ray (die vrezen voor hun toekomst).
Iedereen houdt zich in. Bij slecht nieuws in werkverband houdt men zich goed.
Al eerder stelde ik over de relocatie van IBFAN tevergeefs de noordelijke vraag
voel je als je zoiets hoort”? Emoties worden onderhuids afgehandeld en niet geu
gedeeld. Pauline komt meestal niet verder dan een monter “Wat kun je eraan doe
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Hierdoor weten ik en misschien ook zij zelf niet wat er eigenlijk in hen omgaat.
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Dat lijkt te worden verhuld in beleefde frasen: “Oh wat jammer, we hebben zove
partner van
inbreng, we vinden nooit meer zo iemand”. “Wat ga je er doen”. “Zo’n kans kun
ondernemende mensen laten lopen”. “We snappen wel dat je daarvoor moet kiezen. Je hebt een familie
te zorgen, zij verdienen een zekere toekomst.”
Pauline improviseert vervolgens een prachtig gedragen dankwoord aan mijn adr
voel me nu helemáál ongemakkelijk en bezwaard en er flitst door me heen “wee
ik ga vragen of ICCO toch niet mijn aanstelling met nog eens twee maanden kan
Met opm
uitstellen”. Gelukkig blijk ik net geen zachte heelmeester.

(standaard

Het volgende agendapunt is het bezoek van Pauline en Ray aan Sida in Stockhol
belangrijke donor, waar zij volgende week het 5-jaarlijkse evaluatie rapport gaan
bespreken. Het budget voor de volgende 5 jaar hangt ervan af. In het rapport las
hele vreemde passage waarin de onderzoekers sterk afraden om het regiokantoor
verhuizen naar Nairobi. Hiertoe had onze Regionale Raad in augustus besloten.
rellen in Kenya had die passage niets van doen. Het rapport was ver voor de verk
van december aldaar uitgekomen. Niemand wist nog iets van de verschrikkelijke
die daar zouden gebeuren
Bij de aanbevelingen werden drie pagina’s gewijd aan deze praktische verhuiskw
terwijl de overige 8 aanbevelingen op twee pagina’s stonden. “Beetje uit balans”
opper ik dat Ray en Pauline daar eens goed op door moeten vragen. Ray zegt: ‘H
je zoiets, dat is toch een motie van wantrouwen”. Pauline noemt het onbeleefd z
te stellen. Ze zullen ons lomp vinden en boos worden. Armanda knikt, maar dat
altijd als de directeur iets zegt. De rijen sluiten zich: zoiets doe je niet. Ik probee
grappenderwijs: “Zeg dan dat het een vraag is die jezelf nooit zou stellen maar d
Nederlandse consultant, die helaas verhinderd is, hem graag beantwoord wil zien

“Een open vraag is nooit fout”, probeer ik nog: “Waarom wijdt u 3 pagina’s aan
operationele aanbeveling en 2 pagina’s aan de overige 8 strategische aanbevelin
“De Afrikaanse zwakte is geen gebruik maken van ieders ‘right to question’ ”, w
laatste poging: Zeker als je een belang van anderen te behartigen hebt”.
Ik weet dat de vraag niet gesteld gaat worden. Pauline is eigenzinnig.
Maar bovenal voel ik de woede over het feit dat zelfs deze mondaine vrouw nog
de bedelaarshouding zit en niet durft te bijten in de hand die haar voedt. En dan
het niet over doorbijten, eerder een beetje sabbelen.

In mijn nieuwe functie gaat het erom de West Afrikanen in de ICCO-hand te hel
bijten: hun eigen oplossingen te kiezen, aanpakken te bedenken, oordelen te vorm
de directie te overtuigen en de consequenties van besluiten te helpen dragen.

Als we de vergaderzaal uitlopen schiet er door me heen dat ze ook ten opzicht va
besluit IBFAN vroegtijdig te verlaten hun ‘right to question’ hebben laten liggen
hadden bijvoorbeeld kunnen vragen: “Wat heb je eraan gedaan om je aanstelling
vertragen”? Open vraag toch! Maar voor hen lomp en onbeleefd!
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