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‘Ephreïm, je weet wat je moet doen, toch? We doen dit voor mijn zusje, hè? Niet vergeten en niet bang 
zijn!’ Abel grijpt zijn beste vriend en buurjongen bij de schouders en kijkt hem indringend aan. ‘Begrepen?’ 
Ephreïm slikt een keer en knikt langzaam. ‘Oké, maar alleen voor Ruth!’ antwoordt hij dan zacht.
Abel knikt.‘ Ja, natuurlijk, en we geven die pillen later wel een keer aan hem terug. Maar eerst moet Ruth 
beter worden!’

Hij denkt even aan de wanhoop in de ogen van zijn moeder vanmorgen, gebogen over Ruth. ‘Het gaat niet 
goed met haar, Abel. Ze houdt niets binnen. Hadden we maar schoon drinkwater. Of leefde je vader nog 
maar, dan had ik nu tenminste geld om medicijnen te kopen!’ 
Snel als altijd was Abel opgesprongen. ‘Wacht maar mam, ik regel dat wel! Ik ben al elf, hè? Geen zorgen.’ 
Voordat zijn moeder nog iets kon zeggen, was hij naar Ephreïm gerend om zijn plan uit te leggen en om hulp 
te vragen. 

‘Kijk, daar gaat hij! Daar is “dokter Pil”!’ Abel maakt een beetje meer vaart als ze de rondtrekkende 
apotheker in de verte zien lopen. Zoveel haast hoeven ze eigenlijk niet te maken, want ‘dokter Pil’ is niet 
zo jong meer en loopt dus niet hard. Op zijn houten kar heeft hij kokers vol strips met pillen vastgetimmerd. 
De pillen zitten met elastieken vast rond het karton. Zo trekt ‘dokter Pil’ door de straten van Addis Abeba, 
de hoofdstad van Ethiopië. Op drukke kruispunten en bij bushaltes probeert hij zijn geld te verdienen met de 
verkoop van zijn pillen. Die zijn op straat een stuk goedkoper dan in het ziekenhuis of in de echte apotheek, 
zodat mensen met weinig geld liever bij hem kopen. 

‘Ato, ato - meneer! Mag ik u iets vragen?’ Vlak voor de schoolpoort van de Hope-school hebben de jongens 
de man ingehaald. Hijgend stoppen ze voor de pillenverkoper, die vragend blijft staan.
‘Ja, wat is er?’ 
Ephreïm kucht even. ‘Selami - hallo! Mijn moeder is ziek. Nu heeft zij mij gevraagd om pillen voor haar te 
halen. Heeft u iets wat haar kan helpen?’ 
‘Tja, dan zal ik toch eerst moeten weten wat ze mankeert. Wat scheelt eraan?’ De pillenverkoper kijkt 
Ephreïm aandachtig aan, één en al oor voor zijn klant.  
‘Ze is zo moe en ze heeft veel hoofdpijn en…’ Ephreïm vertelt uitgebreid zijn verhaal. Abel schuifelt 
ondertussen zo onopvallend mogelijk steeds dichter naar de pillenkokers op het karretje. 
Ephreïms ogen schieten heen en weer tussen de pillenverkoper en zijn vriend. Hij weet bijna niet meer wat 
hij nog meer moet verzinnen om zijn verhaal nog geloofwaardig te houden. Dan ziet hij de arm van Abel snel 
naar de bovenkant van de dichtstbijzijnde koker gaan…

‘Hé, blijf af!’ De pillenverkoper kijkt achterom, precies op het moment dat Abel het bovenste stripje pillen te 
pakken heeft en in zijn zak wil stoppen. Hij slaat direct alarm. ‘Houd de dief!’
‘Rennen Eef, wegwezen!’ Abel trekt zijn vriend mee. Vóór de pillenverkoper kans ziet één van de twee in 
hun nekvel te grijpen, zetten de jongens het op een lopen. 
‘Niet door de poort. Volg mij!’ Abel wenkt Ephreïm, die hem zo snel als hij kan  achterna rent. Ze vliegen 
tussen de krioelende kinderen voor de schoolpoort door en slaan de hoek om.
‘Hij volgt ons! Kom op, rennen. We moeten hem kwijtraken. Hij kan ons toch nooit inhalen!’ Abels schoenen 
roffelen over straat. Zo hard ze kunnen rennen ze over de straat, langs het omheinde schoolterrein, tot ze 
hijgend bij de achterkant van de school staan. ‘Hier moet ergens dat gat in het hek zijn, toch?’
Al snel hebben ze het gat gevonden en wurmen zich er doorheen.  Abel hoort iets scheuren, maar geeft er 
geen aandacht aan. Ze rennen over het schoolterrein, langs de grasvelden waar ze altijd sporten, terug naar 
de voorkant van het plein. Hopelijk zijn ze nog net op tijd voor de dagelijkse vlagceremonie.  

Bij de vlaggenmast aangekomen, ziet Abel daar alle kinderen van school en de leerkrachten met hun witte 
jassen al staan. De kinderen uit hun klas, grade 4, staan ook al netjes in de rij. Ze staan keurig achter elkaar 
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met de rechterhand op de schouder van de klasgenoot die voor hen staat. Snel schiet Abel op zijn vaste 
plaats, Ephreïm duikt voor hem in de rij, waarna de klassenoudste hen een streng knikje geeft. Buiten adem 
zingt Abel het volkslied van Ethiopië mee en kijkt tegelijk naar het hijsen van de vlag. Hij hoort Ephreïm 
zacht meebrommen. 

Daarna komt de schoolpastor, de meester die alle Bijbellessen geeft, voor de groep leerlingen staan. ‘Zoals 
jullie weten, vieren we morgenavond Gena - kerst. Daarom lezen we vandaag samen een mooie tekst 
hierover uit de Bijbel, het Woord van God, uit Jesaja 9:5: ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons 
gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, 
Vader der eeuwigheid, Vredevorst.’ Hij kijkt op, en zijn ogen gaan de rijen langs. ‘Gena is een prachtig feest, 
een feest van hoop voor mensen die geloven in de Heere Jezus. Hij kwam als Kind naar deze wereld, om 
ons van onze zonden te bevrijden. Hij wil die afwassen. Is dat geen groot wonder? Ik wil jullie alvast een 
heel gezegend kerstfeest toewensen!’ Ephreïms borst gaat op en neer van het hijgen, ziet Abel als hij goed 
naar zijn vriend kijkt. Zou dat ‘Hé, blijf af!’ ook nog in zijn oren klinken? 

Als de Bijbelvertelling voorbij is en de jongste leerlingen al naar hun klas marcheren, stompt Abel Ephreïm in 
zijn rug. ‘Eef, links!’ Met een ruk schiet Ephreïms hoofd naar links. Zijn ogen worden groot van schrik. Dokter 
Pil! Boos loopt de apotheker naar de directrice van school, mevrouw Asafa, die hem verbaasd aankijkt. De 
apotheker doet druk gebarend zijn verhaal, tegelijkertijd spiedend naar de oudere leerlingen. Vlug knoopt 
Abel de blouse van zijn lichtblauwe schooluniform dicht om zo zijn knalgele shirt zoveel mogelijk daaronder 
te verbergen. Geschrokken kijkt hij naar de scheur. Dat was dat gekke geluid net, bij het hek!  Ephreïm 
houdt zijn ogen strak op de grond gericht, wachtend op het signaal dat ook hun klas mag gaan lopen.

‘Daar! Die twee! Dat zijn ze! Die ene met dat gele kraagje en die daarvoor!’ De boze stem van de 
pillenverkoper schalt over het plein. De directrice van school staart ongelovig naar hen. De man loopt zo snel 
mogelijk naar hen toe. Hij parkeert zijn kar pal voor de jongens, zodat ze niet achter hun klasgenoten aan 
kunnen richting het veilige lokaal.  De jongens krimpen in elkaar. ‘Wat dachten jullie nou, hè? Zomaar pillen 
meenemen! Durven jullie wel? Geef terug die pillen.’ Razend zwaait de man met een dreigende vuist vlak 
voor het gezicht van Abel. 
Mevrouw Asafa komt er vlug achteraan. ‘Laten we even naar mijn kantoor gaan. Dan kunnen de jongens 
rustig uitleggen wat hier aan de hand is.’ Mevrouw Asafa dirigeert hen voor zich uit naar haar kantoor. 

‘Gaat u zitten.’ De apotheker gaat op het puntje van een stoel zitten, nog steeds woest naar Abel kijkend. 
Ook mevrouw Asafa gaat zitten en kijkt Abel en daarna Ephreïm streng aan. ‘Vertel op jullie, wat is er 
gebeurd?’ Ephreïm kijkt schuw Abel aan, die het woord neemt. ‘Mijn zusje Ruth is erg ziek. Mijn moeder 
denkt dat het door het slechte water komt. Ze was vanmorgen zo verdrietig dat ik haar beloofd heb iets te 
regelen voor Ruth.’ Abel stopt midden in de zin en slikt een paar keer. Niet huilen nu! ‘Stel je voor dat Ruth 
nog zieker wordt... Daarom móest ik pillen regelen voor haar, snapt u? Het was mijn plan, Ephreïm heeft mij 
alleen maar geholpen.’ 

Mevrouw Asafa schudt haar hoofd. ‘Waar zijn die pillen?’ vraagt ze dan. Abel haalt de pillen uit zijn zak en 
legt ze op het bureau. ‘Teruggeven en bied jullie excuses aan aan deze meneer,’ commandeert ze.
De apotheker grist de pillen van het bureau, staat op en zwaait met de pillen voor de neus van Abel. ‘Waag 
dat niet nog eens! Ik moet ook mijn geld verdienen, ja? Op een eerlijke manier!’ Snel stommelt hij al 
mopperend het kantoortje uit, om op straat zijn pillen weer aan de man te brengen. 
‘Tja…’ Mevrouw Asafa kijkt peinzend naar de jongens voor haar. ‘Wat moet ik nu met jullie? Ik wil jullie 
vanmiddag nog spreken. En het lijkt me beter dat jij, Abel, nu eerst met juf Desta naar je moeder gaat om te 
kijken wat we voor je zusje kunnen doen. Ephreïm, jij kunt naar de klas. Ik spreek jullie vanmiddag nog!’
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Even later is Abel met juf Desta, de juf die elke week lesgeeft over schoon water en hygiëne, op weg naar 
zijn huis. Hij heeft zijn vieze, lange nagels in zijn broekzakken verstopt. Juf Desta heeft al heel vaak gezegd 
dat hij die netjes kort moet knippen. Maar zijn moeder let er nooit op en een klein mesje of schaartje heeft 
hij ook niet.  
Ze lopen flink door en zijn na twintig minuten bij het grote gebouw waar Abels moeder een kleine kamer 
huurt. Abel gaat juf Desta voor naar binnen. Ze  lopen over de aangestampte aardevloer en schuiven het 
gordijn opzij, waarachter Ruth op het matras ligt te woelen. 
Abels moeder staat verbaasd op als ze Abel en juf Desta ziet staan. Juf Desta geeft haar een hand en hoort 
het verhaal van moeder aan. Uit haar rugtas haalt ze medicijnen en flessen schoon drinkwater. Moeder 
neemt het met tranen in haar ogen aan. ‘Dank u wel!’ 
Juf Desta lacht vriendelijk naar haar. ‘Morgenochtend kom ik nog even kijken hoe het met dit mooie meisje 
gaat. Kunt u volgende week woensdagmiddag naar school komen? Dan heb ik met ouders een gesprek over 
gezondheid en schoon drinkwater. We leren altijd veel van elkaar op zo’n bijeenkomst. U bent ook van harte 
welkom!’

‘Ho stop, eerst je handen wassen!’ Abel staat met Ephreïm naast de schaal met schoon water. Samen 
wassen ze de handen van alle buren, die na de kerkdienst naar de gezamenlijke buurtkookplaats komen. 
Niemand komt met vieze handen binnen bij hun kerstmaaltijd! Het is vandaag 7 januari, en ze vieren Gena 
met een kerkdienst en een uitgebreide maaltijd. Abel giet met een plastic bakje water over de handen 
van de buren, en Ephreïm droogt ze af met een doek. Op de binnenplaats groeten de buren elkaar door 
pols tegen pols te tikken, om de handen schoon te houden voor het eten. De hele dag zijn de vrouwen 
druk geweest met het bakken van injera’s, de grote, zure Ethiopische ‘pannenkoeken’, en het maken van 
bijpassende saus.
Alle mensen hebben zich zo mooi mogelijk aangekleed. Moeder ziet er met haar witte sjaal heel deftig uit. 

Terwijl hij het water uit het bakje laat stromen over de vieze handen, denkt Abel terug aan het gesprek 
gistermiddag met mevrouw Asafa, en aan de woorden van de schoolpastor: ‘Met Kerst kwam Jezus als Kind 
naar de aarde om alle zonden weg te wassen van iedereen die in Hem gelooft.’ Wat een bijzonder feest is 
kerst! Hij wordt er van binnen helemaal warm van! 
Als iedereen in de kring zit kijkt Abel naar de overkant, waar Ruth op mama’s schoot zit. Ze is nog lang niet 
fit, maar haar ogen staan alweer een beetje ondeugend. Met haar kleine vingertje wijst ze naar het grote 
bord dat voor hen staat, waar iedereen straks van zal eten. Abel snapt die kleine boef! Ze wil dat heerlijke 
stukje vlees dat vlakbij Abel ligt! Zelf mag ze dat niet pakken omdat het niet aan haar kant ligt. Hij knipoogt 
naar haar. Na het dankgebed voor het eten, scheurt hij met zijn rechterhand een stuk injera af en rolt er het 
stukje vlees met saus in. Daarna loopt hij even uit de kring en stopt het in de mond van zijn lieve zusje. Hij 
geeft haar een aai over haar bol en ploft dan weer snel naast Ephreïm. Hij port zijn beste vriend even in zijn 
zij: ‘Wedstrijdje, wie het meest kan eten?’

Kerstcampagne ‘Wonderschoon’
We gunnen iedereen een gezonde toekomst! En een gezonde toekomst begint bij een schoon leven. 
Daarom zet Woord en Daad zich met de kerstcampagne ‘Wonderschoon’ in de decembermaand in voor 
schoon drinkwater, goede hygiëne en werkend sanitair voor kinderen en volwassenen in Ethiopië, Oeganda, 
Bangladesh en Haïti. Doet u ook mee of wilt u bijdragen? 

Kijk op: www.woordendaad.nl/wonderschoon.


