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Jan, vrijwilliger in de vormingspool 

van Oxfam-Wereldwinkels trok niet 

zo lang geleden naar Ethiopië, zijn 

dochter achterna die er stage deed. 

Een bezoek aan de geboorteplaats 

van de ko"e kon niet zonder kennis 

te maken met onze ko"eproducen-

ten van Oromia Co#ee Cooperatives 

Union. Jan vertelt

Al enkele maanden stond vast dat 
wij naar Ethiopië zouden gaan. Onze 
jongste dochter had gekozen voor een 
twee maanden durende stage in de 
universiteitskliniek van de Ethiopi-
sche stad Jimma. Wij zouden haar 
achterna gaan en een paar maanden 
door het land trekken.

We regelden drie maanden verlof, 
haalden onze vaccinatie injecties, 
vroegen een kredietkaart aan, pakten 

onze ko"ers en legde de eerste 
contacten in Ethiopië. Helaas werden 
onze drie maanden herleidt tot 11 
dagen. Berichten over gezondheids-
problemen op het thuisfront maakten 
ons eerst wat ongemakkelijk en later 

steeds ongeduriger, tot we beslisten 
eerder terug naar huis te keren. Met 
het voornemen om zeker terug te 
gaan. 

Want Ethiopië is in de eerste plaats 
een ‘mooi’ land: mooie 
mensen, prachtige land-
schappen, een land dat aan 
het ‘opveren’ is na jaren 
tegenspoed. Onze eerste 
indrukken deden we op in 
de hoofdstad Addis Ababa, 
waar we op woensdag 23 
februari arriveerden vanaf 
het vliegveld met zo’n blauw-witte 
toyota-bus voor 8, nee 10, ja soms 
wel 13 passagiers. Onderweg naar de 
stad zagen we er zo tientallen, daarna 

honderden en toen merkten we dat 
taxi’s allemaal die kleuren hebben.

Vlakbij de ‘chemin de fer djibouto – 
éthiopien’, een oud treinstation waar 
al jaren geen trein meer passeert, zoe-

ken we de ‘selam-busmaatschappij’, 
een compound met houten palen en 
golfplaten. Achterin ligt een kantoor-
tje waar ze de buskaartjes verkopen. 
Er stond ons immers een tweede reis 
te wachten, naar de ko+estad Jimma, 

300 kilometer westelijk 
van Addis,  waar onze 
dochter  verblijft. Er bleek 
nog plaats voor de bus ‘s 
anderendaags, tegen onze 
verwachting in. Dat wordt 
opnieuw vroeg opstaan!

In de hoofdstad zien we 
modern ogende hoge kantoorgebou-
wen in aanbouw, met houten stel-
lingen. Palen en planken met touwen 
aan elkaar gebonden, blijven die zo 
rechtstaan? Materiaal dat in zakken 
naar boven gedragen wordt, geen 
enkele beveiliging, bouwvakkers op 
sandalen en zonder helm klauteren 
naar boven, een beetje eng om dat zo 
aan te zien.

Aangekomen in Jimma ontdekken 
we een tijdens een wandeling een 
grote schuur waar veel vrouwen bij 
elkaar zitten. Het blijkt de plaatselijke 
‘beurs’ te zijn, waar ze elkaar groenten 
en fruit aanbieden via een systeem 
van ruilhandel. Het ‘ongemakke-
lijke gevoel’ dat je krijgt wanneer je 
terechtkomt in een land waar je veel 
ziet maar te weinig van begrijpt, dat 
gevoel neemt wat af. Het is verrekte 
warm ‘s middags, en overal in Jimma 
wordt aan de wegen gewerkt. Er is 
altijd veel volk op straat, 0ere mensen 
tegelijk met schrijnende armoede, 
bedelaars, vrouwen die op straat hard 
aan het werk zijn, mannen die ‘onge-

interesseerd’ toekijken, en daartussen 
een groepje blanken –ferenji’s heten 
we hier- dat zelf meer bezienswaar-
digheid is dan dat ze zelf beziens-
waardigheden kunnen bekijken. We 
herkennen hier ook dingen die we op 
Cuba en in Palestina 
-waar we eerder wa-
ren- hebben ontmoet. 
Twee werelden die el-
kaar slechts ‘aanraken’ 
maar elkaar niet echt 
‘ontmoeten’. 

In Ethiopië kan je 
niet ontsnappen aan de ko+e cere-
monie. Tijdens ons bezoek aan het 
museum in Jimma werden we samen 
met de ambassadeur van de Verenigde 
Staten vergast op heerlijk geurende 
ko+e met popcorn, toespraken van 
enkele hoogwaardigheidsbekleders, 

het uitwisselen van cadeautjes en een 
boodschap in het ‘gulden boek’ van 
het museum. 

Terug naar Addis om de vertegen-
woordiger van de ko+eproducenten 

van Oxfam-Wereld-
winkels te ontmoeten. 
We schepen opnieuw 
in op de Selam bus. 
De tweebaansweg van 
Jimma naar Addis is 
in prima staat en van 
levensbelang voor de 
groeiende economi-

sche bedrijvigheid. De 300 km lange 
weg is eerst heuvelachtig, later worden 
de hoogteverschillen steeds groter 
bij het afdalen naar brede beekdalen. 
Het laatste stuk is dan weer vlak, 
maar vlakbij Addis wordt het weer 
heuvelachtiger. 

Terug in Addis spreken we af met  
‘oromia co"ee farmers cooperative 
union ltd (ocfcu)’general manager  
Tadesse Meskela. Hij ging naar de 
Verenigde Staten bij het uitbreken 
van de burgeroorlog in zijn land, ‘toen 
broeders broeders begonnen te ver-
moorden’ en is teruggekomen om zijn 
zieke moeder te bezoeken, waarna 
hij besloot in Ethiopië te blijven. Hij 
vertelt ons het succesverhaal van de 
ko+e unie. Alles begon met de droom 
van de jonge Tadesse, bio-ingenieur. 
Samen met Tadesse rijden we Addis 
uit, onze chau"eur slalomt heel han-
dig door de 0levorming en vertraging 
als we naar de grens met de deelstaat 
Oromia rijden waar een splinter-
nieuwe verwerkingsfabriek gebouwd 
is voor de unie. Kantoren voor de staf 
in een prestigieus gebouw, ook een 
kantoor voor de coöperatieve bank 
waarvan ocfcu hoofdaandeelhouder 
is, en daarachter een ultramodern 
bedrijf waar ko+ebonen worden 
klaargemaakt voor de verkoop naar 
het buitenland. Het is een cliché, 
maar de foto’s die we daar gemaakt 
hebben zeggen meer dan wij hier 
kunnen uitleggen: een succesverhaal 
waar kennelijk iedere betrokkene erg 
trots op is.

Tadesse nodigt ons uit om donder-
dag 17 maart vrij te houden om dan 
samen naar de streek bij de Ethi-
opische stad Harar te vliegen om 
daar de plaatselijke coöperaties te 
bezoeken. Helaas hebben we hem 
een paar dagen later moeten bellen 
met de boodschap dat we helaas niet 
konden ingaan op zijn uitnodiging. 
We zijn op zaterdagavond 5 maart 
terug naar europa gevlogen, met het 
vaste voornemen om nog eens terug 
te komen en af te maken waar we aan 
begonnen zijn.

WEB oxfamwereldwinkels.be/
oromia
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Een vertegenwoordiger van OCFU 

bezoekt de Hasseltse Wereldwinkels 

tijdens de Partnerweek. Lees er meer 

over in de volgende W2's.
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