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Risico’s nemen 
tegen terreur

De Stefanos Foundation heeft in het Nigeriaanse Jos een vluchtelingenkamp opgezet, waar ook kerkdiensten worden gehouden.
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Rebecca Dali zet zich in 
voor de slachtoffers van 
Boko Haram. En dat is 
door de Verenigde Naties 
opgemerkt. Maandag 
krijgt de Nigeriaanse 
theologe in Jos een be-
langrijke prijs overhandigd: 
de Sergio Vieira de Mello 
Award. 

N
atuurlijk is ze blij 
met de prijs. Maar ze 
heeft er ook dubbele 
gevoelens bij. „Het 

belangrijkste is dat er interna
tionale belangstelling komt voor 
de slachtoffers van geweld in 
Nigeria en in de vluchtelingen
kampen in Kameroen. Die 
boodschap zal ik uitschreeuwen 
als de prijs wordt overhandigd. 

Er is weinig om blij mee te zijn 
in Nigeria, alleen de vreugde in 
Christus houdt me op de been.”

Dali heeft voor haar werk een 
organisatie opgezet: het Centre 
for Caring, Empowerment and 
Peace Initiatives (CCEPI). De prijs 
die ze maandag in ontvangst 
neemt, wordt normaal gesproken 
uitgereikt op 19 augustus. Dan 
is het de Internationale Dag van 
de Humanitaire Hulp (World 
Humanitarian Day), waarop er 
aandacht wordt besteed aan 
hulpverleners die grote risico’s 
nemen bij het helpen van ande
ren. De prijs is genoemd naar de 
Brazailiaanse Sergio Vieira de 
Mello, die op 19 augustus 2003 
bij een bomaanslag op de VN
vertegenwoordiging in de Iraakse 
hoofdstad Bagdad werd gedood. 
Hij gold als een van de meest 
bekwame diplomaten van de 
Verenigde Naties.

En risico loopt Dali zeker. 
Ze is de afgelopen jaren vaak 
genoeg in contact geweest met 

slachtoffers van de islamitische 
terreurgroep Boko Haram om 
te weten dat de terroristen hun 
hand nergens voor omdraaien. 
Zelf is ze ooit korte tijd door hen 
ontvoerd geweest. „Ze brachten 
me naar een bos en ik dacht 
dat ze me zouden vermoorden. 
Toen vroeg een van de mannen 
mij wat Boko Haram is. Het zijn 
mensen die anderen doden, zei 

ik. Dat verbijsterde hem. Hij 
vroeg waarom ik zo moedig was. 
Daarop zei ik dat ik gebeden had 
en bij God rust had gevonden. En 
als ze me wilden doden, zouden 
ze dat maar moeten doen.” 

In plaats daarvan lieten de 

mannen Dali gaan. „Ze kenden 
me en wisten dat ik met mijn 
organisatie ook familie van hen 
had geholpen.”

Spelonken
Een van de vrouwen die Dali 
heeft opvangen, woont momen
teel in het huis van haar zoon. 
Aisha is 37 en komt uit het noor
den van Nigeria. Maar ze moest 

vluchten. Nu woont ze in Jos, dat 
meer centraal in het land ligt.

Ze zit op de bank en nu en dan 
vertrekt haar gezicht. Tijdens 
haar vlucht werd ze gestoken 
door een insect. De infectie die 
ze daarbij opliep, leidde ertoe dat 

ze uiteindelijk haar been kwijt
raakte. Enkele weken geleden 
werd het been geamputeerd. De 
pijn daarvan laat zich nog steeds 
voelen. Toch valt volgens Aisha 
de lichamelijke pijn die ze heeft 
in het niet bij de traumatische 
ervaringen die ze opdeed tijdens 
haar vlucht door de bergen naar 
Kameroen (ten zuidoosten van Ni
geria) en weer terug naar Nigeria. 

Ze vertelt over het traangas dat 
Boko Haram gebruikte om men
sen uit de bossen en spelonken te 
verjagen. En over de senator die 
ze belde om hulp en die beloofde 
het leger te sturen, maar dat ble
ken Boko Haramstrijders te zijn. 
Ze vertelt over het gebrek aan 
eten in een vluchtelingenkamp 
in Kameroen, en hoe er werd 
gesjoemeld met voedsel door de 
rijst uit de zakken te halen en die 
te verwisselen met goedkope rode 
mais. 

In haar verhaal klinken lef en 
levenskracht door. „Ik was altijd 
degene die anderen wilde helpen, 

„Dit verhaal moet verteld 
worden. De wereld moet 
weten wat hier gaande is”
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Een dik boek  
vol geweld
Mark Lipdo heeft een zwartboek van 600 bladzij
den nodig om de aanvallen op christenen in Nige
ria tussen 2010 en 2014 te registreren. Hij heeft 
geprobeerd alle namen en incidenten te verzamelen. 
Doordat zo veel mogelijk details zijn vermeld, is 
het een aanzienlijk boekwerk geworden. Dat is een 
bewuste keus, zegt hij. „Deze mensen moeten een 
stem krijgen. De wereld moet weten wat er gebeurt 
in Nigeria. De vrijheid van etnische en religieuze 
minderheden en de democratie zijn in groot gevaar. 
En ik ben heel erg bezorgd dat soortgelijke aanvallen 
als Boko Haram hier uitvoert ook in Europa zullen 
plaatshebben.” 

Na het verschijnen van het boek is het geweld 
tegen christenen in Nigeria niet afgelopen. Eerder 
deze week nog meldde deze krant de vrijlating van 
ontvoerde voorganger Jens Moses in de hoofdstad 
Abuja. Toen bleek dat slechts een deel van het 
losgeld was betaald, werd hij zwaar mishandeld. 
Moses is voorganger van de Evangelische Kerken van 
WestAfrika. Hij zou zijn ontvoerd door leden van de 
Fulanistam.

De ontvoering van Moses staat niet op zichzelf. Ge
regeld verdwijnen er in Nigeria mensen en worden 
dorpen aangevallen door islamitische extremisten.

Mark Lipdo zet zich in de Nigeriaanse stad Jos in 
voor christenen die op de vlucht zijn voor geweld. 
Hiervoor heeft hij de Stefanos Foundation opgericht. 
Verder is hij onder nemer en mensenrechtenactivist. 
Bij het samenstellen van zijn boek kreeg hij hulp van 
enkele medewerkers van de Stefanos Foundation.

Een van Lipdo’s medestanders is ds. Samuel Dali, 
de echtgenoot van Rebecca Dali (zie ”Risico’s nemen 
tegen terreur”). Tot vorig jaar behoorde hij tot een 
grote christelijke gemeenschap in het noorden van 
het land. „De afgelopen jaren is echter ongeveer 
70 procent van de 1 miljoen leden verjaagd. En van 
de kerkgebouwen in de regio’s Adamawa, Yobe en 
Borno is 70 procent vernietigd.”

Nomaden
Volgens Lipdo zijn het vooral Boko Haram en leden 
van de Fulanistam die de vrijheid van Nigeriaanse 
minderheden in gevaar brengen. De terreurgroep 
Boko Haram is met name actief in het noorden 
van het land en berucht vanwege bloedige terreur
aanslagen en brute overvallen.

De Fulani’s zijn een nomadenstam zonder eigen 
grond. De stam heeft meer dan 20 miljoen leden en 
leeft verspreid over verschillende landen in de Sahel 
en WestAfrika. Een groot deel van hen leeft noma
disch en kent geen vaste verblijfplaats.

Samen met zijn medewerkers heeft Lipdo veel aan
gevallen dorpen bezocht om de feiten over terreur te 
verzamelen. Hij geeft aan dat Boko Haram en de Fu
lani’s aan elkaar gelieerd zijn. „Van slacht offers hoor 
je dezelfde ervaringen. Ook gebruiken beide groepen 
dezelfde wapens. Ze zijn erop uit om land dat niet 
van hen is in bezit te nemen en daar de islamitische 
wetgeving te introduceren. Daarnaast speelt mee dat 
sommige leden van de stam zeer gewelddadig zijn 
en zich van geen enkele regel ook maar iets aantrek
ken.”

Bijkomend probleem is dat de Nigeriaanse over
heid weinig doet. De reden is simpel. „Veel voor
aanstaande politici, legeraanvoerders en politie
functionarissen behoren zelf tot de Fulani.”

zelfs als ik dat door pijn eigenlijk 
niet kon. Nu ik mijn been kwijt 
ben, gaat dat wat moeilijker, 
maar daar heb ik vrede mee. Ik 
ben nu gelijk aan de mensen van 
wie de benen zijn afgehakt door 
Boko Haram.” 

Haar blik dwaalt even weg. 
Tranen staan in haar ogen. „Dit 
verhaal moet verteld worden. De 
wereld moet ons helpen, want 
van onze eigen overheid hoeven 
we geen hulp te verwachten. De 
mensen in onze eigen regering 
zijn vooral bezig om zichzelf te 
helpen en dienen hun burgers 
niet.” 

Aisha leerde Rebecca Dali ken
nen toen deze met haar orga
nisatie een vluchtelingenkamp 
bezocht. „Ik ben dankbaar voor 
haar hulp.” 

Dali kijkt Aisha aan en zegt: „Jij 
bent een van de sterkste mensen 
die ik ken en jouw verhaal moet 
inderdaad verteld worden. De 
wereld moet weten wat er gaande 
is in Nigeria.”

De Nigeriaanse Rebecca Dali krijgt maandag een prestigieuze VN-
prijs.

Vluchtelingengezin dat is opgevangen in de Nigeriaanse stad Jos.

Bij de Nigeriaanse Aisha moest na haar vlucht een been worden 
afgezet.


