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Dankwoord

 
Dank U, God, dat U ons de kans geeft om deel uit te maken van uw gewel-
dige verhaal.

Vanaf het begin van dit project tot aan het einde heeft God deuren 
geopend en gesloten, en ons de weg gewezen die we moesten gaan. Ik 
ben intens dankbaar voor zijn leiding.

Mijn dank gaat uit naar mijn man, Kris, en naar onze zoons, Aaron, 
Seth en Joel: we hebben deze weg samen bewandeld, eerst daadwerke-
lijk en toen nog eens door dit verhaal heen. Bedankt dat jullie me heb-
ben aangemoedigd om te schrijven. Pa en ma, bedankt voor het lezen van 
de eerste versies van het manuscript, en voor al jullie gebeden. Lois, 
dank je wel dat je me steeds hebt aangemoedigd. Wat is er veel gebeurd 
sinds de tijd dat we op zondagsschool gaten prikten in onze zelfge-
maakte dagboekjes! 

John en Jenny Brady, bedankt voor jullie steun en jullie overtuiging 
dat dit boek geschreven moest worden. Ik waardeer jullie bijzonder. 
Edna Ellison, dank je dat je verder hebt gekeken dan het manuscript 
alleen, en zag wat het zou kunnen worden. Andrea Mullins, bedankt dat 
je genoeg vertrouwen in dit verhaal had om het een kans te geven.

Joyce Dinkins, bedankt dat je het niet hebt opgegeven. Natalie Hane-
mann, jouw perspectief als Amerikaanse echtgenote en moeder, en je 
talent als redactrice hebben me geholpen dit verhaal beter te vertellen. 
Dank je wel.

Mijn dank gaat uit naar de medewerkers van New Hope Publishers, 
die me hebben geholpen deze roman vorm te geven en bij te schaven. 
Dat deze droom is uitgekomen, is mede te danken aan jullie.
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Veel mensen hebben tijdens het schrijven van dit boek een stukje 
met me meegelopen, ieder op zijn of haar eigen manier. Eigenlijk voelt 
het als een groepsproject. Iedereen die bemoedigende woorden heeft 
gesproken, die stelling heeft genomen voor de boodschap van dit boek, 
die heeft gebeden of ons op een andere manier geholpen heeft ons doel 
te bereiken: bedankt dat je deel bent van het team!



9

Woordenlijst

Abaja: Een lang gewaad dat door vrouwen gedragen wordt.
Ahlan wa Sahlan: Je bent welkom (om binnen te komen, het jezelf 

gemakkelijk te maken etc.)
Aleykum wassalaam: Antwoord op ’Salaam aleykum.’
Alhamdullilah: Allah zij geprezen!
Allah yabarak feek: Allah zegene je.
Aseeda: Een soort dikke pap, vaak samen gegeten met kisra, 

flinterdunne broodjes.
Bakhoor: Wierook.
Bismillah: In de naam van Allah.
Dakwa: Soedanese pindakaas.
Dallooka: Een Soedanese trommel.
Dukhaan: Traditionele wierook die vrouwen branden om de geur in 

hun huid te laten trekken.
Eid al-Adha: Offerfeest.
Eid al-Fitr: Feest aan het einde van de ramadan.
Eid Mubarak: Begroeting tijdens feestdagen. Letterlijk: fijne feestdag.
VGV: Vrouwelijke genitale verminking, vrouwenbesnijdenis.
Habeebtee (vrouwelijk): Liefje.
Haboba: Grootmoeder.
Halawa: Een suikermengsel dat gebruikt wordt voor het verwijderen 

van haar.
Hosh: Het omheinde erf rond Soedanese huizen.
Iftar: Ontbijt, het beëindigen van het vasten tijdens de ramadan.
Injil: Het Nieuwe Testament.
Insha’ Allah: Letterlijk: Als Allah het wil.
Isa: Jezus.
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Isa al-Masih: Jezus de Messias.
Jalabiya: Een wit gewaad dat door Noord-Soedanese mannen gedragen 

wordt.
Janjawid: Mannen in de regio rond Darfur, gewapend met geweren.
Jirtik: Onderdeel van een Noord-Soedanese huwelijksceremonie.
Khalwa: Een islamitische school voor intensief godsdienstonderwijs.
Khawadja: Buitenlander of blanke.
Kifta: Een vleesgerecht.
Kisra: Flinterdunne broden, gegeten met aseeda.
La illah ‘ila Allah: Onderdeel van de geloofsbelijdenis van moslims: ‘Er 

is geen andere god dan Allah.’
Mabrook: Gefeliciteerd.
Marara: Een speciaal gerecht in Soedan; rauw orgaanvlees van 

schapen (meestal lever).
Masa ‘ilxayr: Goedemiddag.
Masha’ Allah: Allah zij dank.
Muezzin: De persoon die de gelovigen vanuit de moskee oproept tot 

gebed, vaak versterkt met een luidspreker.
Qur’an: Het belangrijkste heilige boek van moslims  

(door westerlingen ook wel gespeld als Koran of Quran).
Salaam aleykum: Een Arabische begroeting. Vrede zij met je.
Salata aswad: Een Soedanese dipsaus, gemaakt van aubergine.
Salon: Vertrek waar gasten worden ontvangen.
Sambosa: Een gebakken pastei, bereid met vlees of groente.
Shawarma: Een opgerold broodje met vleesvulling.
Sheikh: Leider van de moskee.
Shihada: De geloofsbelijdenis van moslims. Het opzeggen van de 

shihada is een van de vijf zuilen van de islam.
Shnoo: Wat?
Shukran: Dank je.
Soek: Een markt in de openlucht.
Subhia: Bruidsdans, onderdeel van de Noord-Soedanese 

huwelijksceremonie.
Soera: Een gedeelte van de Koran.
Tarha: Hoofddoek gedragen door Soedanese meisjes.
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Tayib: Goed.
Tobe: Een kleurige sluier die het hele lichaam bedekt, gedragen door 

getrouwde vrouwen in Soedan.
‘Utfudul: ‘utfuduli (vrouwelijk), ‘utfudulu (meervoud): Gebruikt in 

verschillende situaties, betekent ‘welkom’ of ‘neem gerust’.
‘Ukhti: Mijn zuster.
Woedoe: Ceremoniële wassing die moslims verrichten voor het 

uitspreken van hun gebeden.
Ya’ateeki al-afeeya (vrouwelijk): Een Arabische zegenwens: ‘Moge 

Allah je gezondheid geven.’
Zibeeb: Een rozijn. Ook een omschrijving van blauwe plekken op het 

voorhoofd die veroorzaakt worden tijdens het bidden, als iemand 
zich vooroverbuigt en met kracht de grond raakt.
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Herinner u de dagen van weleer, toen u, door het licht beschenen, in een 
moeizame worsteling met het lijden hebt standgehouden: enerzijds kreeg 
u publiekelijk smaad en beproevingen te verduren, anderzijds was u soli-
dair met hen die hetzelfde moesten doormaken. U hebt meegeleefd met de 
gevangenen onder u, en toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u 
dat in vreugde aanvaard, in de wetenschap dat u iets beters bezit, een 
blijvend bezit voor uzelf.
— Hebreeën 10:32-34
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Proloog

‘Jullie verhuizen naar … Soedan?’
‘Ja, mam. Naar Soedan.’ Mia zette het laatste bord in de vaatwasser 

en ging toen bij haar moeder aan de keukentafel zitten.
‘Ik heb gehoord dat ze daar ontzettend veel weeshuizen hebben.’ De 

opgewekte stem van haar moeder klonk wat scheller dan anders, alsof 
het haar moeite kostte de woorden uit te spreken.

‘Dat is in Zuid-Soedan. Noord-Soedan is niet eens hetzelfde land.’ Mia 
dwong zichzelf kalm en beheerst te klinken. Ze moest geduld hebben. 
Het was niet gemakkelijk voor haar ouders om dit nieuws te verwerken.

‘En je zei dat jullie in … Khartoem gaan wonen?’
‘Ja, Khartoem. Dat is de hoofdstad.’ Mia dacht aan Michael, die met 

haar vader in de woonkamer zat, en ze vroeg zich af hoe hun gesprek 
verliep. Ze draaide afwezig een blonde krul rond haar vingers en keek 
naar het gespannen gezicht van haar moeder.

‘Dat kan niet kloppen, liefje. Ik heb in de krant over Khartoem gele-
zen. Daar zitten al die terroristen. Het is een gevaarlijke plek. Vraag het 
nog eens na aan Michael. Misschien heb je het verkeerd begrepen.’

‘Mam, Michael en ik hebben deze beslissing samen genomen. Ik hoef 
het hem niet nog eens te vragen. Hij gaat werken als projectmanager op 
het hoofdkantoor in Khartoem, en in de vluchtelingenkampen net bui-
ten de stad. Veel gezinnen die het oorlogsgeweld in Soedan wilden ont-
vluchten, zijn naar Khartoem getrokken en daar ondergebracht in 
kampen.’

‘Leg me nog eens uit waarom het per se Soedan moet zijn.’
Mia moest erkennen dat haar moeder het in elk geval probeerde te 

begrijpen. ‘Kellar Hope Foundation is een organisatie die gezinnen 
overal ter wereld helpt. Soedan is maar een van de landen waar ze actief 
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zijn. Het kantoor in Soedan heeft dringend behoefte aan iemand met 
managementkwaliteiten. De projecten lopen stroef omdat ze zo slecht 
georganiseerd zijn. Met zijn vaardigheden is Michael de perfecte kandi-
daat voor deze baan.’

Mia boog zich over tafel en pakte de hand van haar moeder. ‘U weet 
dat Michael en ik altijd al in een ander werelddeel wilden wonen, dat 
we het gevoel hebben dat God ons roept om mensen in minder ontwik-
kelde landen te helpen. Ik vermoed dat er niet veel landen zijn die min-
der ontwikkeld zijn dan Soedan.’ Mia grijnsde in de hoop dat dat 
aanstekelijk zou werken.

Haar moeder bleef ernstig, haar gezichtsuitdrukking vlak, alsof ze 
over iets belangrijks nadacht.

‘Maar hoe zit het dan met die terroristen in Noord-Soedan?”
‘Mam, terroristen heb je overal, zelfs in Amerika.’
Mia wierp een blik op het kleine televisietoestel dat op het aanrecht 

stond. In het journaal werd maar al te vaak melding gemaakt van ter-
rorismedreiging in de Verenigde Staten.

‘Maar Mia, de kinderen dan? Het is daar niet veilig voor hen. Wil je 
dan in elk geval overwegen om hen hier te laten, bij mij en je vader?’

‘Mam!’ Mia lachte zenuwachtig. Dat meende ze vast niet serieus.
‘We nemen de kinderen mee. We zijn van plan om daarheen te ver-

huizen.’
‘Maar … maar … waarom zou je je leven wagen?’
‘We krijgen de kans om lijdende mensen te helpen. We mogen daar 

het licht van Jezus laten schijnen. Is dat niet alles waard?’
‘Je kunt het licht van Jezus ook laten schijnen in Texas, Mia. Daar 

hoef je niet voor naar Afrika. Er zijn meer dan genoeg verloren mensen 
hier, in je eigen omgeving.’

Mia besefte dat haar moeder precies die dingen zei die de dames 
van haar zondagsschoolgroep volgende week tegen haar zouden zeg-
gen, als ze hun vertelde dat haar dochter naar Afrika wilde verhuizen. 
Maar waarom begreep ze niet dat een verhuizing als deze sowieso zou 
plaatsvinden, nu of later?

Michael werkte al op het hoofdkantoor van Kellar Hope toen hij en 
Mia acht jaar geleden trouwden. Ze geloofden in de visie van de kleine 
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organisatie: het bereiken van stammen en gemeenschappen in nood, 
om de kinderen en hun families te helpen bij het verbeteren van hun 
levensomstandigheden. Na jaren waarin hij andere mensen had gehol-
pen om naar het buitenland te vertrekken en daar aan het werk te gaan, 
kreeg Michael nu eindelijk zelf deze kans. Die sloegen ze niet af. Het was 
bijna alsof ze zendelingen waren … maar net niet helemaal.

‘Kom, mam. Ik zal u laten zien waar Khartoem ligt.’ Mia ging haar 
moeder voor naar de landkaart die Michael en zij aan de muur van de 
keuken hadden gehangen. Met haar vinger wees ze Texas aan. ‘Hier zijn 
wij.’ Toen liet ze haar vinger helemaal van Texas naar Noord-Afrika glij-
den. ‘En dit hier is Khartoem, in Soedan. De stad ligt aan de rivier de 
Nijl.’

Mia keek naar haar moeder, die naar de kaart staarde. Probeerde ze 
te berekenen hoeveel kilometer ze van elkaar verwijderd zouden zijn? 
Toch had ze geweten dat dit ooit zou gebeuren. Michael en Mia hadden 
vaak gepraat over hun verlangen om in het buitenland te werken. Mis-
schien had haar moeder, net als Mia zelf, Soedan nooit als een mogelijk-
heid overwogen. Maar nu zou hun droom werkelijkheid worden, en die 
werkelijkheid bevond zich in Soedan. Mia krulde opnieuw een losse 
haarlok rond haar vinger en staarde samen met haar moeder naar de 
kaart.

Ze hoopte dat ze gelijk had, dat het het allemaal waard zou zijn.


