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KINDEREN DIE JE BIJBLIJVEN

JAAR
VAN 2 TOT 4

Het noodlot van

BADÚ EN AMBA
Als je langer in de kinderopvang werkt, zijn er zoveel kinderen ‘door je handen’
gegaan. Elk kind met een eigen verhaal. Van sommige kinderen blijft het verhaal
nog lang in je hoofd hangen. Misschien vraag je je af: wat zou er van ze geworden
zijn? Hebben we het wel goed gedaan? In dit nummer: het verhaal van Badú en
Amba (niet hun echte namen).
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H

et was een leuk gezin, met twee lieve kinderen. Pappa
was een vriendelijke zachtaardige man. Mamma was
de spil: zij zorgde voor het inkomen en voor de kinderen. Elke ochtend om half 8 kwam ze met de kinderen in een
busje. Snel afscheid nemen, het busje wachtte om haar naar
het werk in de kassen te brengen. Voor het zomerfeest bakte ze
grote schalen vol Ghanese oliebollen. Altijd opgewekt. Tot het
noodlot toesloeg.

HET ONGELUK
De kinderen zitten samen in de 0-4 groep: Badú, een vrolijke
dreumes die nog geen woord Nederlands spreekt, maar wel
Engelse liedjes zingt die ik niet versta. Hij is heel lief met Amba,
zijn zusje, amper zes weken als ze bij ons in de groep komt. Als
Amba zeven maanden is, krijgt het busje van moeders werk een
ongeluk. Diezelfde dag overlijdt moeder in het ziekenhuis.
Iedereen is totaal overstuur.

‘Achteraf vraag ik me af hoe ik het
zo ver heeft kunnen komen’

YOU’RE SO SWEET
Na een poosje komt vader weer zelf ophalen. Hij kijkt me lang
aan en fluistert: ‘You’re so sweet.’ Ik voel een brok in mijn keel en
kan geen woord meer uitbrengen. De volgende dag brengt hij
een rode roos mee. ‘Oh, no… dat is niet de bedoeling’, stamel ik.
Weer die blik en die fluisterstem. Het voelt niet helemaal oké.
De volgende dag is mijn fotootje van het aanwezigheidsbord
verdwenen. Ik twijfel, moet ik dit met iemand bespreken of
beeld ik me maar wat in? Het is gewoon een warme cultuur,
denk ik bij mezelf en hang een nieuw fotootje op.

BENAUWD
Vader is te laat met ophalen. Hij heeft zijn mooiste pak aan en
stopt een doosje in mijn handen. Ik schrik, dit mag ik niet aannemen. Hij legt zijn vinger op de lippen en knipoogt. ‘Little
secret’, fluistert hij vlakbij mijn oor. Ik ben zo nieuwsgierig en
voor ik het weet sta ik het doosje open te maken. Dan schrik ik
me rot: er ligt een prachtige gouden ring in! Vader komt vlakbij
me staan en pakt mijn hand. ‘Wil je met me trouwen? Je bent
zo’n goede moeder voor de kinderen. Ik houd heel veel van je.’
Ik krijg het heel benauwd en ren in paniek naar de tuin, waar
mijn collega staat.

DRANKLUCHT
Samen met de manager ga ik op huisbezoek bij vader. Als de
kinderen me zien, kruipen ze direct tegen me aan. ‘Breng de
kinderen elke dag,’ drukken we hem op ’t hart, ‘ze hebben het
goed bij ons.’ Hij glimlacht dankbaar door zijn tranen heen.
De eerste maanden is vader totaal de weg kwijt. Een zus van
moeder komt de kinderen brengen. Bij het afscheid zingt ze
altijd een Engels liedje. Dat liedje ken ik van Badú, het is van de
Ghanese kerk. Die kerk is hun redding, want elke dag komt er
iemand bij hun thuis om eten te brengen en voor de kinderen
te zorgen.

HIJ ZOEKT ZIJN MOEDER
In de groep zie je niet direct dat de kinderen van slag zijn. Maar
zodra de deur van de groep opengaat, rent Badú er naar toe. Als
hij de kans krijgt, glipt hij naar buiten. Ik moet hem constant in
de gaten houden. Tegelijkertijd hangt hij aan me, vaak letterlijk.
Die tegenstrijdigheid snap ik niet goed. De pedagogisch coach
zegt: ‘Ik denk dat hij op zoek is naar zijn moeder, hij snapt niet
waar ze gebleven is.’ Arm kind, hoe kan ik het aan hem uitleggen? Ik lees elke dag een boekje met hem en knuffel hem zo
veel ik kan.
Amba is snel van streek. Ze houdt me constant in de gaten en
zodra ik even uit beeld ben, begint ze hartverscheurend te huilen. Vaak neem ik haar even mee op de arm als ik de groep uit
moet, want ik wil haar niet nog verdrietiger maken. Samen
zitten de kinderen dicht bij elkaar te spelen. Soms vallen ze
tegen elkaar aan op de bank in slaap.

Achteraf vraag ik me af hoe ik het zo ver heeft kunnen komen. Ik
vond het natuurlijk fijn dat ik zo belangrijk was voor dit gezin.
Daardoor zag ik de dingen niet helemaal helder. Ik voel me er
nog schuldig over. Vader was erg verdrietig toen ik vertelde dat
ik andere trouwplannen had. Het ging niet goed met hem.
Steeds vaker rook ik bij het ophalen een sterke dranklucht. Op
een dag kwam hij de kinderen niet halen, de manager heeft ze
toen thuisgebracht. Hij was op de bank in slaap gevallen. Ze
heeft gezegd dat hij niet mocht drinken voordat de kinderen veilig in bed lagen en dat beloofde hij. Hij deed zo zijn best, het was
echt een lieve man. Niet lang daarna kwam tante vertellen dat
de kinderen bij hun grootmoeder in Ghana gingen wonen. Ik
heb vreselijk gehuild en -tegen alle waarschuwingen in- pappa
een dikke knuffel gegeven bij het afscheid. <
de vrouw op de foto is niet de pm’er uit het verhaal.
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