Oogstfeest

Weet je dat ik er nog steeds stil van ben, van het slotfeest voor de Millenniumdoelen dat we vorige week
zo overtuigend samen vierden? Allereerst natuurlijk omdat het een groots en zeer inspirerend feest was,
en ik vol bewondering ben voor het feit dat dat zo goed is gelukt. Maar dat had ik na alle geweldige
voorgaande jaren stiekum al wel een heel klein beetje verwacht. Voor mijn collega’s van over de hele
wereld was het een grote inspiratie om te zien dat in Nederland zó veel mensen voor ons werk in
beweging komen. Maar ook dat had ik wel zien aankomen.

Waar ik vooral stil van ben, zijn de vele paralellen tussen wat jullie voor elkaar hebben gekregen, en het
werk dat wij doen. Net als in de dorpen in Ghana en Benin, waar wij het geld besteden dat jullie met elkaar
ophaalden, zag ik ook in IJlst vele bekende en inmiddels dierbare gezichten, jaar in jaar uit, schouder aan
schouder staan op de momenten dat het echt moet gebeuren. Ook in Afrika zijn het steeds opnieuw
dezelfde voorlopers die er met elkaar de schouders onder zetten. Die, net als jullie, hun buren helpen te
durven dromen van een andere toekomst. Waarin álles mogelijk is, als mensen echt samenwerken. Niet
door ze dat te vertellen, maar door het te laten zien. Door die toekomst voor te leven.

Nog zo’n parallel: als je ver weg woont van de grote steden, waar journalisten en politici wonen en
werken, lijkt alles wat je doet vaak onzichtbaar. Hoe waardevol ook. En daarmee misschien ook wel
minder belangrijk. En wat hebben jullie dus keihard geknokt om écht zichtbaar te zijn, en groot, dit laatste
jaar. Jullie gaven daar zelfs een groot deel van de regie over het Festival voor uit handen, en dat was lang
niet altijd makkelijk. Net zoals de epicentrumcomités in Afrika, die hun vrijwilligerswerk als het allemaal
goed gaat uiteindelijk uit handen geven aan de lokale overheid, of aan andere partijen van buiten het dorp,
die voor een grotere schaal kunnen zorgen. Ook daar schuurt en botst dat met vallen en opstaan. Maar in
jullie geval leverde dat dus mooi wél minstens een kwart meer bezoekers op dan in voorgaande jaren, heel
veel media-aandacht, en een live uitzending van het populairste radioprogramma van Nederland vanaf het
Festivalterrein. Nou ja, van vlak bij het terrein.

Want ook dat was een parallel met ons werk in Afrika - je hebt het weer nooit in handen, en dat weer

wordt steeds extremer. Diep respect voor de terreinploeg, die ondanks record-regenval de tranen droogde
en de ijsbaan begaanbaar hield. Voor de bouwploeg. Voor de fanfares die gewoon doortoeterden langs de
route van de Millenniumloop. En voor al die anderen die nat werden, maar de dingen bleven doen die
gedaan moesten worden. En dan zit het soms mee. Want na de opening bleef het bijna helemaal droog. En
dan kan je dus de optelsom van al die inspanning oogsten. Net als de dorpen in Malawi, die drie jaar
geleden zelf nog voedseltekort hadden, zodat mensen er dood gingen van de honger. Maar die na een paar
jaar training en begeleiding nu zo goed georganiseerd zijn, dat ze dit voorjaar een flink deel van hun
maïsoogst konden doneren aan een buurregio, die door een overstroming was getroffen. Ook zij weten nu
wat een rijkdom het is om te kunnen delen.
Tenslotte hadden jullie nog een onverwacht groots effect. Het is een hele grote eer dat jullie al die jaren, en
ook dit jaar weer, ons het vertrouwen geven om de opbrengst van het 2015Festival en de Millenniumloop
zo goed mogelijk te besteden. Bovendien wordt die investering al een aantal jaar vermeerderd door
anderen. En hoewel de exacte opbrengst van dit jaar nu nog wordt geteld, is die vermeerdering alvast
begonnen. Want juist omdat we zo veel draagvlak hebben in Nederland (en ons draagvlak – dat zijn jullie),
en zulke goede programma’s (die jullie de afgelopen jaren mede mogelijk hebben gemaakt) heeft minister
Ploumen ons vorige week een gigantisch grote subsidie toegewezen voor ons werk. Van ruim zes miljoen
Euro. Zonder jullie was ons dat nooit gelukt. Wat een oogst!

Ik hoop dan ook dat je weet dat het Festival nu dan misschien wel is afgelopen – maar dat het effect ervan
nog lang na-ijlt. Na-ijlst. En hoop dan ook van harte dat ik de komende jaren nog af en toe in een uiskamer
in IJlst mag komen vertellen wat we met elkaar bereiken, op onze weg naar het einde van de honger.
Jullie zijn helden. Helden voor het einde van de honger. Waarvoor dank, en heel veel hulde.

Evelijne Bruning (mede namens mijn collega’s Rita, Badiul, Lorena, Evariste, Madeleine, Idrissa, Pascal,
Samuel, Daisy, Rowlands, Negueste, Clara, Åsa, Leni, Sara, Sophie, Alexandra, Cathy, en Jouwert - en al onze
teams, onze 400.000 lokale vrijwilligers, en de miljoenen mensen die dankzij jullie inzet zélf een einde aan
honger kunnen maken) van The Hunger Project.

