


Goedele bij de albino’s in Tanzania 

Vroeger werden ze ‘zeru’ genoemd, geesten, maar sinds kort hebben 
ze een nieuwe bijnaam: ‘money’. Want in Tanzania is een albinomens 
sinds vorig jaar grof geld waard. Dood wel iswaar, en verwerkt in 
toverdrankjes voor succes en rijkdom. Goedele was te gast bij een 
opgejaagd volk. Andrea Dijkstra en Goedele Liekens Foto’s Jeroen van Loon
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Het hele dorp kijkt toe. Een man in indrukwekkend 
uniform – de regionale politiechef – spreekt de mensen 
toe. Ik versta geen Swahili maar deze man maakt zich 
duidelijk boos. “Kijk naar dit kind! We zullen de 
beesten die dit deden pakken en opsluiten. Het moet 
gedaan zijn met deze gewoonte. Albino’s zijn mensen 
zoals u en ik! Als jullie hier niet mee stoppen, pakken 
we iedereen op”, vertaalt Mashaka, mijn begeleider.

Menselijke gelukspootjes
Dit propagandafi lmpje op de Tanzaniaanse televisie is 
een van de pogingen van de overheid om de reeks 
moorden op albino’s te doen stoppen. Sinds december 
2007 zijn in Tanzania al 35 albino’s brutaal vermoord, 
hun ledematen afgehakt. De jongste twee slachtoff ers 
vielen begin vorige maand. Op dinsdag 2 december 
werd in de provincie Shinyanga Elizabeth Hussein in 
stukken gehakt door mannen met machetes. Ze was 
dertien.  Twee dagen later werd nabij de stad Kigoma  
de 47-jarige Ezekiel John doodgeschoten en van zijn 
armen en benen beroofd.
Alles wijst erop dat de moorden georkestreerd zijn 
door medicijnmannen of toverdokters, die botten 
maar ook bloed, huid en haar verwerken in geluks-
drankjes. Lichaamsdelen van albino’s garanderen 
succes en rijkdom, beweren ze, en daar hebben zaken-
lui wel oren naar. Net als de moordenaars met 
machetes. De afgehakte ledematen van Elizabeth 
Hussein werden teruggevonden bij een lokale tover-
dokter, die kon ontsnappen aan de politie.

Ik reis naar Noord-Tanzania, naar Mwanza aan de 
zuidelijke oever van het Victoriameer. Met maar liefst 
tien albinomoorden is deze regio de trieste kop loper. 
Na een tocht van vele overstappen in steeds krakke-
mikkiger vliegtuigjes verlaat ik de luchthaven van 
Mwanza – meer een veredeld bushok, met een gat in 
de muur in plaats van een bagageband en een met 
grijze verf gecamoufl eerde houten ‘scanner’. Meteen 
zie ik mijn ontvangstcomité staan: drie spierwitte 
negers, bang van onder hun hoedjes rondspiedend. 
Je  kunt er moeilijk naast kijken, ze zien er tussen de 
zwarte Tanzanianen vreemd en bijna eng uit. 
Mashaka (25), Angerina (39) en mister Kapole (47) 
zijn respectievelijk de secretaris, penning meester en 
voorzitter van de lokale afdeling van de Tanzanian 
Albino Society (TAS).
Een hobbelige taxirit later tonen ze me met Afrikaanse 
gewichtigheid hun kantoortje, dat meer wegheeft van 
een bezemkast. Mijn oog valt op een groot papier aan 
de wand, waar met blauwe viltstift lijnen op zijn 
getrokken. Het blijkt de ‘statistiek’ van de voorbije 
maanden in Mwanza: tien albino’s vermoord; mannen, 
vrouwen en kinderen, in leeftijd variërend van 5 tot 
65. “Afgeslacht”, preciseert Mashaka. “Met een kap-
mes hakken ze meestal eerst het hoofd eraf zodat hun 
prooi niet meer tegenstribbelt. Daarna beginnen ze 
aan de ledematen.”
Koeltjes maakt hij het gebaar van iemand een kopje 
kleiner maken, terwijl het ook hem elke dag kan 
overkomen. Onder de grafi ek hangt een papiertje met ➻
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Het lijkje ligt uitgestald op een plastic zeil. Een diepe snijwond in de nek, 
beide beentjes ter hoogte van de knie afgehakt. De camera zoomt in op de 
bloederige stompjes waar het bot uitsteekt. Dan op het gezichtje, nog witter 
dan de vale kleur die een albino normaal al heeft. Een pijnlijke grimas op de 
half geopende mond. Of denk ik die er maar bij? Nee. De pijn en angst staan 
af te lezen op het dode gelaat van Mariamu. Ze was net vijf geworden.





vijf namen. Mashaka: “Dat zijn de albino’s die een 
moordaanslag hebben overleefd. Ze zijn natuurlijk wel 
allemaal een been of arm kwijt. Of allebei.” Ik slik.

Mijn naam is Schok
De albinovereniging bestaat al van voor de moorden. 
Hoewel er maar vierduizend albino’s geregistreerd 
zijn, schat de TAS dat er in het land meer dan 170.000 
leven. Op een bevolking van 40 miljoen mensen is dat 
bijna 1 op de 200. Ter vergelijking: in Europa en de VS 
heeft 1 op de 20.000 mensen een vorm van albinisme. 
Niet alleen in Tanzania maar ook in landen als Burundi 
en Zimbabwe worden albino’s al jaren gediscrimi-
neerd. “Als ik mij aan de oever van het Victoriameer 
wilde wassen, scholden mijn zwarte dorpsgenoten mij 
uit. Ze zeiden dat ik het water met de dood had 
vervuild en zij zich er daardoor niet meer konden 
wassen”, vertelt mister Kapole. Mashaka vult aan dat 
in sommige hotels het servies wordt weggegooid nadat 
een albino het heeft gebruikt.
Alsof de natuur de albino’s nog niet genoeg discrimi-
neert. Door het gebrek aan pigment kunnen ze niet te-
gen UV-straling en lopen ze een groot risico op huid-
kanker. Maar de meesten zijn te arm om zich afdoende 
te beschermen tegen zonnebrand. De gemiddelde 
levensverwachting van albino’s is hier dan ook maar 43 
jaar, tegenover 57 bij hun zwarte landgenoten. Ook 
hebben ze vaak slechte en overgevoelige ogen waardoor 
ze veel problemen hebben op school. Wat dan weer bij-
draagt tot het heersende idee dat ze domme nietsnutten 
zijn die er bovendien afschrikwekkend uitzien.
Dat ze verre van dom zijn, kan ik getuigen. Mashaka is 

een welbespraakte intellectuele jongeman, en een vro-
lijke en toegewijde gids. Zijn Engels is voortreff elijk en 
over enkele maanden studeert hij af als basisschool-
leraar. Afschrikwekkend? Dat is overdreven, maar eer-
lijkheidshalve moet ik toegeven dat hij er niet appetij-
telijk uitziet. Zijn witte huid zit onder de schilfers en 
rode en bruine vlekken. Zwerende wonden rond de 
ogen, etterige builen op zijn lippen. Met lange kleding 
en hoed probeert hij zich zo goed mogelijk te bescher-
men, maar de sterke evenaarszon slaat genadeloos toe 
op alle plaatsen waar ze hem kan raken. Bij gebrek aan 
een zonnebril knijpt hij zijn overgevoelige ogen tot 
spleetjes, waarbij zijn blauwrode irissen voortdurend 
heen en weer trillen. Een van de vele oogafwijkingen 
die albino’s hebben, vertelt hij me later. Ik verbaas me 
over zijn Japans klinkende naam. “In het Swahili bete-
kent die ‘schok’”. Mijn ouders waren bij mijn geboorte 
namelijk in shock.”
Angerina is het levende bewijs dat een albinovrouw 
een zwart zoontje kan krijgen. Na het bezoek aan het 
kantoor neemt ze ons mee naar het krakkemikkig 
huisje waar ze samen met haar zoontje Emanuel (6) en 
haar (zwarte) vader Joseph (71) woont. Emanuel 
kroelt op de bank tegen zijn moeder aan. Een apart 
tafereel. Vader Joseph vertelt hoe bang hij is zijn dochter 
te verliezen. Voor haar slaapkamerraam heeft hij tralies 
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gemaakt. En ’s nachts schuift hij een van de zware 
houten banken voor haar deur. Lange tijd verkocht 
Angerina op een tafel voor het huis groenten. Maar 
voor haar veiligheid is ze daarmee gestopt.

Bang voor zwarten
De volgende dag rijden we via de hoofdweg de stad 
uit. Even buiten Mwanza ligt een opvallend mooi 
complex. Kleurrijke muren als omheining, netjes on-
derhouden groenparkjes en zelfs een grote speeltuin. 
Heel wat anders dan de typisch Afrikaanse rommel en 
chaos op straat. Deze oase is de St. Mary’s International 
School. Het nieuwe thuis van Bibiana (10) en Tindie 
(8). De albinozusjes overleefden in september een 
moordaanslag georganiseerd door hun eigen oom. 
Bibiana verloor haar rechterbeen. De zusjes zijn wees 
en konden na de aanval niet meer terug omdat dat veel 
te gevaarlijk was. Al-Shymaa Kway-Geer hoorde van 
hun situatie en bracht ze naar St. Mary’s. De vrouw 
was vorig jaar de eerste albino die door president 
Kikwete tot parlementslid werd benoemd.
Na een hartelijke ontvangst en het verplichte gesprek 
met de schooldirecteur neemt leraar Peter ons mee 
naar de klas van Bibiana. “Good morning visitors!”, 
roepen de keurig in schooluniform gestoken kinderen 
in koor. Vooraan zit Bibiana. Het meisje klampt zich 
vast aan de muur en lijkt er het liefst in te willen ver-
dwijnen. Onder een veel te groot hoedje is haar witte 
gezichtje nauwelijks te zien. Haar houten been steekt 
onder haar tafeltje door. “Ze is doodsbang voor 
vreemden en al helemaal voor zwarte mannen”, ver-
telt Peter. Hij haalt ook haar zusje Tindie erbij, die in 

de klas ernaast zit. Dit meisje is allesbehalve bang en 
begint vrolijk aan haar zusje te trekken. Maar het is 
pas als Mama Lola verschijnt dat Bibiana langzaam 
ontdooit. Lola is een mollige jonge vrouw die na de 
lessen voor de kinderen zorgt. Ze neemt Bibiana, 
Tindie en twee vriendinnetjes mee naar een slaapzaal. 
Daar helpt ze Bibiana het houten been losgespen. Wat 
overblijft is een stompje. Omdat het rokje iets omhoog 
schuift zie ik op het linkerbeen een fl ink litteken zit-
ten. Ook dat been hebben ze geprobeerd eraf te hak-
ken, horen we van Tindie. Ze vertelt hoe mannen ’s 
avonds het huis met kapmessen binnendrongen. “Ze 
bedwelmden Bibiana. Eerst hakten ze twee vingers af. 
Daarna haar rechterbeen. Tegen mijn oma en de 
anderen riepen ze voortdurend stil te zijn. Ik kroop 
onder het bed. In de andere kamer was mijn oom, die 
de aanval leidde. Toen het allemaal te lang duurde, 
gingen ze er met het ene been en de vingers vandoor. 
Mijn oma was in shock. De oom was een zoon van 
haar. Wij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Sindsdien 
zijn we nooit meer thuis geweest.” Tindie vertelt 
opvallend gemakkelijk over het voorval. “Bibiana 
heeft er nog nooit iets over gezegd”, zegt Lola.
’s Avonds meldt het lokale journaal opnieuw een 
slachtoff er. We zien een albinovrouw zonder armen op 
een ziekenhuisbed zitten. Ze is zwanger en enkele da-
gen eerder aangevallen door haar buurman. Die is in-
middels opgepakt, vertaalt Mashaka voor ons. De 
vrouw kijkt in de camera en vraagt de kijkers geld voor 
haar toekomstige kind. Onderaan het scherm ver-
schijnt een nummer dat mensen kunnen bellen. Een 
moeder die haar kind nooit in haar armen zal kunnen ➻
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nemen: wat moet er van haar worden? Ik vraag 
Mashaka of we haar kunnen opzoeken. Helaas: ze 
verblijft in een ziekenhuis op twee dagen rijden van 
hier. In een krant lezen we dat ook in Burundi al zeker 
vier albino’s zijn vermoord. Een man probeerde zelfs 
zijn albinovrouw te verkopen. Slim bekeken: trouw 
met een albinovrouw en verkoop ze vervolgens.
President Kikwete heeft maanden geleden de albino-
moorden al veroordeeld. “Als je van albinoledematen 
rijk wordt, waarom zijn albino’s dan niet rijk?” zei hij 
in een toespraak. Honderden verdachten zijn inmid-
dels opgepakt, maar de moorden houden niet op. De 
regionale overheid van Mwanza adviseert ouders daar-
om hun albinokinderen naar de Mitindo Primary 
School te brengen, een blindenschool in het Misungwi-
district. Daar kunnen de kinderen beter worden 
beschermd. De school ligt op een uur rijden van 
Mwanza-stad. Bij aankomst weet ik niet wat ik zie. 
Achter het grote hek doemen meer dan dertig albino-
kinderen op. Het lijkt wel een concentratiekamp. 
Eenmaal binnen worden we omzwermd door tiental-
len albinokindjes die hun ogen dichtknijpen tegen de 
felle zon. Hun witte kroeskopjes zijn verbrand en zitten 
onder de korsten. Meisjes lopen in felblauwe, veelal 
gescheurde jurken. Jongens dragen voddige broeken 
en shirts. Sommige kinderen zitten onder de modder 
en een muff e stank overheerst. “We kampen met een 
groot watertekort. Maar het is te gevaarlijk om de 
kinderen buiten het hek water te laten halen”, vertelt 
Charles, een van de docenten. “Alle kinderen hebben 
een petje maar de meesten weigeren dat te dragen. Ze 
willen niet anders zijn dan de zwarte kinderen”, voegt 

hij eraan toe. De ouders mogen hun kinderen alleen op 
vaste momenten komen bezoeken. Willen ze tussen-
door langskomen, dan hebben ze de toestemming van 
de politiechef nodig. Bij de moorden zijn immers vaak 
ouders of andere familieleden betrokken. Je weet maar 
nooit of ze een ander kind trachten mee te nemen.”

Vakantie = vogelvrij
In een donker kantoor vinden we de schooldirecteur. 
Hij vertelt dat de school uit zijn voegen barst. “Een jaar 
geleden zaten hier zeven albinokinderen. Nu zijn het 
er 63.” Ik vraag of er albinos op de school zitten die een 
broertje of zusje hebben verloren. “Eentje.” Charles 
neemt ons weer mee naar buiten en komt met een jon-
gen aanlopen die helemaal onder de modder zit. “Dit is 
Manwasi. Zijn familie woont hier in de buurt. In fe-
bruari is zijn vijfj arige zusje vermoord. Zijn familie 
heeft hem hierheen gebracht.” Dit moet het achtjarige 
broertje van Mariamu zijn, besef ik in een fl its: het 
dode albinomeisje uit het fi lmpje. “Toen de mannen 
binnenkwamen heb ik me snel in een laken gewikkeld. 
Hierdoor hebben ze me niet gezien”, vertelt de jongen.
Dan meldt Charles dat eind deze week de kerstva-
kantie begint en alle kinderen naar huis moeten. “Is 
het dan opeens wel veilig?” vraag ik verbaasd. Charles: 

➻ Links: Zusjes Bibiana en Tindie worden op St. Mary’s 
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Albinisme: 
de witte vloek
Albino’s hebben een 
aangeboren afwijking 
waarbij in hun huid en 
haar het pigment 
melanine ontbreekt. 
Vandaar hun witte huid, 
gelig haar en  
roodachtige ogen. Door 
het gebrek aan pigment 
kunnen ze niet goed 
tegen UV-straling. Met 
als gevolg dat albino's 
makkelijk verbranden in 
de zon en een groot 
risico lopen op 
huidkanker. Veel 
albino’s hebben ook 
oogafwijkingen. 
Albinisme is erfelijk. 
Hierdoor komt het in 
bepaalde families en 
werelddelen, zoals 
Afrika, meer voor. 
Zwarte mensen kunnen 
drager van het gen zijn. 
Hierdoor is het mogelijk 
dat twee zwarte 
mensen een albinokind 
krijgen. Maar een albino 
met een zwarte partner 
kan ook een zwart 
kind krijgen.



“Bij het thuisbrengen van de kinderen wordt gekeken 
of het veilig is. De politie houdt een oogje in het zeil 
waar albino’s wonen. Maar de moorden kunnen we 
niet volledig voorkomen.” Ik snap er niks van. In de 
school wordt alles gedaan om de veiligheid van de 
kinderen te waarborgen, maar in de vakantie gaan ze 
gewoon naar huis? Manwasi geeft toe dat hij bang is. 
“Mijn moeder en opa zijn vaak weg om op het land te 
werken. Dan ben ik alleen.”
We besluiten poolshoogte te gaan nemen bij zijn 
familie. Aan de rand van het dorp ontmoeten we de 
opa van Manwasi, een vriendelijke zwarte man met 
grijs haar en waterige ogen. Hij gaat ons voor naar 
een stenen huis met een rieten dak; we nemen plaats 
op houten bankjes onder een grote boom. Van achter 
het huis komt een knappe maar verlegen zwarte 
vrouw aanlopen. Het is Flora, de moeder van Manwasi. 
Ze is 28 en heeft zes kinderen – sinds de dood van 
Mariamu nog vijf. “Het gebeurde in februari. Op een 
zondagnacht drongen drie mannen het huis binnen. 
Ze gingen direct naar de kamer waar Mariamu lag te 
slapen”, vertelt de opa. “Tegen de drie andere kinderen 
in de kamer sisten ze dat ze stil moesten zijn, anders 
zou met hen hetzelfde gebeuren. Eerst sneden ze 
Mariamu’s keel door. Het bloed vingen ze op in een 
pot. Toen sneden ze haar tong uit haar mond en hak-
ten ze haar benen af. Ook haar hoofd probeerden ze 
af te hakken, maar dat lukte niet.” Ik kijk naar Flora, 
die apathisch voor zich uit staart, en vraag me af wat 
er in haar omgaat. Ze sliep in het huis ernaast en 
heeft niets gehoord. Ook opa, die in de kamer ernaast 
sliep, hoorde niets. Ik kijk naar de grond en besef met 

een schok dat we op de plek zitten waar het plastic 
zeil met het verminkte lijkje van Mariamu lag, hier 
onder die boom. Ik voel weer een misselijk gevoel 
opkomen, net als toen ik het fi lmpje zag. Ik vraag 
wiens idee het was haar lichaam aan het hele dorp te 
tonen. “Van de politiechef”, antwoordt Flora. “Hij 
vroeg ons haar naar buiten te brengen.” Volgens de 
opa zijn inmiddels twee mannen opgepakt. Een van 
hen was een bekende uit het dorp. Hij bleek eerder al 
eens langs te zijn geweest om aan de kinderen te 
vragen waar ze sliepen. Men vermoedt dat ook de 
vader van de kinderen er iets mee te maken heeft. Hij 
woont al een paar jaar ergens anders. Toen hij in 
november langskwam om de kinderen te zien, gaf hij 
aan al zijn zwarte kinderen zakgeld. Manwasi en 
Mariamu kregen niets.

Begraven onder opa’s bed
Ik vraag of we het graf van Mariamu kunnen zien. Dat 
is geen probleem. Ze is in het huis begraven, onder 
het houten bed van opa nota bene. Hij neemt ons mee 
naar zijn kamer en tilt het zware bed op. Daaronder 
zien we omgewoelde grond. Ik krijg kippenvel. De 
politiechef adviseerde Mariamu in huis te begraven, 
zegt opa, “want er worden regelmatig graven van albi-
no’s leegehaald”. Dan zie ik de kleine kamer ernaast, 
en ik slik. Hier is het allemaal gebeurd. Manwasi en 
zijn zusjes Jessica en Mariëtta moeten er met hun 
neus bovenop hebben gezeten. Weer buiten vraag ik 
wat er met Manwasi gebeurt als hij eind deze week 
naar huis komt. “Hij komt alleen even dag zeggen. 
Daarna gaat hij naar een pater in Mwanza-stad waar ➻
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wij al jaren mee bevriend zijn. Daar is hij veilig”, zegt 
opa. Ik vraag Flora of ze Manwasi erg mist. Opa ant-
woordt: “We zijn blij dat hij op de school goed onder-
wijs krijgt en daar veilig is.”
We gaan ook langs bij Fumbuki Lubasa, een vertegen-
woordiger van de medicijnmannen. Hij noemt de 
aantijgingen aan hun adres schandalig. “Volgens mij 
gaat het om industriële vissers en mijnbouwers. Die 
zijn hier pas enkele jaren en komen uit West-Afrika, 
waar albino’s altijd al slecht worden behandeld.” Dat 
zelfs president Kikwete de traditionele genezers met 
de vinger wijst, maakt weinig indruk op hem. 
 
Witte mars
Ons idee om langs verschillende toverdokters te gaan, 
bergen we snel weer op. Een paar maanden geleden 
heeft een BBC-correspondente met een geheime 
camera zich als geïnteresseerde zakenvrouw voorge-
daan. Voor een startbedrag van 2000 dollar wilden 
verschillende toverdokters haar drankjes gemaakt van 
albinoledematen verkopen. De journaliste kreeg inmid-
dels doodsbedreigingen en leeft nu ondergedoken. 
Terug in het kleine kantoortje van de TAS treff en we 
Josephat Torner, een van de drijvende krachten ach-
ter de organisatie. Torner: “De medicijnmannen wij-
zen naar de vissers, de vissers zeggen dat het de mijn-
werkers zijn, en de mijnwerkers schuiven de schuld 
weer in de schoenen van de toverdokters. Maar er 
zijn steeds meer aanwijzingen dat het wel degelijk die 
laatsten zijn. Onlangs werd een man gevat die de 
grens met Congo wou oversteken met een albino-
hoofd in zijn bagage. Hij zei dat een Congolese 

zakenman het van hem wou kopen per gewicht.”
Josephat denkt ook dat de moorden niet zo’n nieuw 
fenomeen zijn, maar dat ze vroeger onopgemerkt 
bleven. “Talloze albinobaby’s sterven bij de bevalling. 
Hoe weten we dat die niet door verpleegsters zijn om-
gebracht die vervolgens zeggen dat het een natuurlijke 
dood was? Niemand weet hoeveel albino’s er verdwe-
nen voor men de tel bijhield. Veel albino’s leven in 
totale afzondering.”
De golf van moorden heeft opnieuw veel albino’s voor 
het isolement doen kiezen. Volgens de laatste berich-
ten troepen er steeds meer bijeen op Ukerewe, het 
grootste eiland in het Victoriameer. Daar leven van 
oudsher veel albino’s en zijn ze relatief veilig.
Josephat heeft de moed nog niet opgegeven. In oktober 
organiseerde hij in Dar es Salaam een demonstratie 
tegen de moordpartijen. Meer dan duizend mensen 
kwamen op straat, onder wie enkele honderden albi-
no’s. Hij trekt het hele land door om protestmarsen te 
organiseren en handtekeningen te ronselen. Want de 
beste verdediging, vindt de TAS, is niet je verbergen, 
maar je juist wel laten zien. Daarom tracht de organi-
satie zoveel mogelijk albino’s te bereiken en ze voor 
hun rechten te leren opkomen. Dat zou wel eens het 
enige tegengif kunnen zijn tegen deze dodelijke cock-
tail van ouderwets bijgeloof en moderne hebzucht. 
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Links: Bibiana en Tindie zijn opvallende verschijningen tus-

sen de zwarte kindjes op St. Mary’s School. Midden: Mariamu 

is onder het bed van opa begraven, zodat haar graf niet kan 

worden leeggehaald. Rechts: Ook de natuur discrimineert 

de albino’s. Naast een huid die niet tegen de zon kan, hebben 

de meesten slechte en overgevoelige ogen.




