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14 jaar
In de gevangenis sinds: 4 jaar
Straf: Weet ik niet
Veroord eeld voor: Moord
Eer dere veroordelingen : le keer
Vrienden in de gevangenis: Geen
Hobby in de gevangenis: Geen
Mist het meest: Mijn moeder
Droom: Op het land werken
Talent: Weet ik niet
Nodig: Eten

CHIFUNDO

Van Chifundo zeggen ze in de jeugdgevangenis dat hij niet helemaal normaal is. Ik zie ook
wel wat weemds aan hem, maar ik wil toch graag weten wat er dan precies niet klopt aan
Chifundo.

Zijn medegevangenen kunnen me dat niet zo goed vertellen, wellicht doen ze dit uit
respect, misschien weten zehet gewoon niet. Men praat hier ook niet graag over mensen
die 'anders' zijn. Toch vertelt, na wat rondvrageÍr, eerr van de bewakers: 'Nou als hij eet,
dan zieje het wel, dan zit hij in zijn eentje zo lachend om zich heen te kijken... Ook
maakt hij geen balletjes van de nsima (stevige maï'spap), maar werkt hij echt alles in een
keer naar binnen'Later zie ik dat Chifundo de door ons gedoneerde maaltild (vlees, rijst en groente) geheel
algezonderd van de rest van de gevangenen naar binnen schrokt. Inderdaad kijkt hij er
lachend bij, maar echt weemd vind ik dat niet. Normaliter krijgen de gevangenen maar
één klein bordje nsima per dag, dus is het feest nu en mag er beslist gelachen worden!
Chifundo is een uitzonderlijk geval in Kachare Prison. Niet alleen omdat niemand precies
weet wat er psychisch met hem aan de hand is maar ook in justitioneel opzicht is zijn
zaak apart. Hij heeft zijn straf van vier jaar namelijk al uitgezeten en mag dus eigenlijk de
gevangenis uit. Er is echter niemand in zijn familie die naar de hoofdstad Lilongwe komt
om hier het laatste papierwerk af te handelen.

Ïjdens het interview met Chifundo zit de rijst nog rond zijn mondhoeken en liggen er
etensresten op zijn versleten korte broek. Ivlet z'n drieën zitten we op de grond tegen de
muur van het lege opslaghok van de gevangenis: Chifundo, een vertaler en ik. Hier vinden
we even rust van de rest van de gevangenen en bewakers. Vooral dit laatste is belangrijk,
want het is mij wel duidelijk geworden dat de gevangenen weinig negatiefs over de
bewakers durven te zeggen wanneer zij in de buurt zijn. Logisch natuurlijk, want zij
hebben werkelijk alle touwtjes in handen.

Ik vraag Chifundo of hil de foto's wil zien die we tijdens hetbezoek aan zijn familie
hebben gemaakt. Hij glundert bij het idee en zijn enthousiasme houdt niet op tijdens het
bekijken.
Nadat we alle foto's gehad hebben, vraagt Chifundo of hij de foto van zijn grootmoeder
nog een keertie mag zien. Hij kijkt er nu wat bezorgder naar. Vervolgens vertelt hij dat hij
graag weer terug wil naar zijn dorp om mais te verbouwen. Net als vroeger wil hij weet
voor zijn grootmoeder kunnen zorgen en waarschijnlijk begrijpt hij ook dat hij nu de taak
van zijn oom moet overnemen.
Chifundo droomt van zijn wijlating. Als ze hem nu maar komen ophalen om de papieren
te ondertekenen, als ze hem nu maar laten gaan...

Naast YiP en een aantal kerkelijke instanties die met de jongens komen bidden, komt er
in Kachare Prison maar één andere organisatie: het PASI ofwel Paralegal Advisory
Service Institute. Deze organisatie houdt zichbezig met de uitleg en de naleving van de
Malawiaanse wet. Ook leren zij gevangenen bijvoorbeeld door middel van rollenspelen
hoe ze zichzelf kunnen verdedigen in de rechtszaal.
Medewerkers van PASI vertelden ons dat zij al meerdere malen geprobeerd hebben om de
grootmoeder van Chifundo op te zoeken, maar dat ze daar telkens niet in slaagden. Zij
willen haar vertellen dat Chifundo zijn straf heeft uitgezeten en dat hij nog wacht op zijn
grootmoeders komst om de laatste zaken af te handelen. Ze denken dat Chifundo liegt
over.de ligging van zijn geboortedorp en dat ze haar daarom nooit hebben gevonden. Wij
wilden nog één ultieme poging wagen. Na Chifundo nogmaals om het adres gevraagd te
hebben, gingen we in onze 4x4-terreinwagen en met goede hoop op pad.

Gemakkelijk was de tocht zeker niet. Urenlang hebben we over de bekende rode
weggetjes van Afrika rondgereden. De 4x4 bleek geer. overbodige luxe in het Malawiaanse regenseizoen. We hebben in wel acht kleine dorpjes om de juiste weg moeten
vragen. Uiteindelijk is het ons gelukt en hebben we Chifundo's familie gevonden.

Zijn dorpje lag achter in de bergvalleien van Dedza verscholen. We voelden ons als
hobbits zo klein in dit voor ons zo onbekende, maar prachtig landschap. De zonliet ziin
dalende gloed op ons neervallen en verdween langzaam achter de bergen. We waren laat
uit Lilongwe vertrokken en veel langer dan verwacht onderweg geweest.
Bijna het hele dorp is uitgelopen om te kijken wat er aan de hand is. Zo vaak komt het
niet voor dat er een auto het dorp in rijdt. Laat staan met daarin drie azungu (blanken).
In de schaduw van een boom vertelt grootmoeder ons dat Chifundo vier jaar geleden een
grote fout heeft begaan. Hij heeft zijn oom te hard op het hoofd geslagen. Dat zijn oom
geen fijne man was, dat werd ons al snel duidelijk. Het hele dorp kent zijn verhaal. Er
werd ons verteld dat zijn oom vaak dronken van de kachasu (lokale sterke drank) thuiskwam, lawaaierig en agressief. Ook zou hij niet goed voor zijn kinderen en vrouw gezorgd
hebben. Hij zou ze vaak hardhandig hebben behandeld. Op een avond werd het Chifundo
te veel en nam hij het heft in eigen handen. Zijn oom was in één klap overleden.
[Red: Inmiddels hebben we vanuit Malawi te horen gekregen dat Chifundo in maart 2008
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