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Bommenwerpers bij 
grens met N-Korea
SEOUL (ANP/RTR). Amerikaanse 
bommenwerpers hebben giste-
ren vluchten uitgevoerd vlak 
bij de grens met Noord-Korea. 
Het gaat om twee B1-bommen-
werpers, gestationeerd op het 
eiland Guam. De bommen-
werpers werden geëscorteerd 
door Amerikaanse en Zuid-
Koreaanse straaljagers. Vorige 
week voerde Noord-Korea voor 
de vijfde keer een kernproef 
uit. Zuid-Korea beschikt zelf 
niet over kernwapens en is 
afhankelijk van bondgenoot 
Amerika.

Wedstrijden niet naar 
N-Carolina om wc-wet
INDIANAPOLIS (AP). De Ameri-
kaanse staat North Carolina 
kan zeven belangrijke sport-
wedstrijden op universiteits-
niveau op zijn buik schrijven. 
Sportkoepel NCAA heeft de 
wedstrijden verplaatst van-
wege een wc-wet in North 
Carolina die transgenders 
verplicht om gebruik te maken 
van het toilet dat aansluit bij 
het geslacht op hun geboorte-
certificaat, in plaats van dat 
waarmee ze zich identificeren. 
In universiteitssporten gaan in 
de VS miljarden om.

Boete Noorse kapster 
voor weigeren moslim
STAVANGER (AP). Een kapster in 
Noorwegen heeft een boete 
van 10.000 kroon (1078 euro) 
gekregen omdat zij weigerde 
een moslima met een hijab te 
helpen. De kapster (47) moet 
ook 5000 kroon aan recht-
bankkosten betalen. Haar 
advocate liet gisteren weten in 
beroep te gaan. Volgens recht-
bankstukken zei de kapster uit 
een dorp bij Stavanger in okto-
ber 2015 tegen de vrouw met 
de hoofddoek dat zij „mensen 
als zij” niet hielp en dat ze 
ergens anders heen moest.

Eigenaar Bengalese 
fabriek duikt onder
DHAKA (ANP/RTR). De politie in 
Bangladesh is een onderzoek 
begonnen naar de eigenaar 
en zeven managers van een 
fabriek waar levens middelen 
en sigaretten werden ingepakt 
en die zaterdag werd getrof-
fen door een explosie en een 
brand. Het dodental als gevolg 
van het ongeval liep gisteren 
op tot 33. Enkele mensen wor-
den nog vermist. De eigenaar 
en de managers worden ver-
dacht van dood door schuld. 
Alle acht zijn ondergedoken en 
de politie is op zoek naar hen. 

Turkije vraagt formeel 
om arrestatie Gülen
ISTANBUL (ANP/RTR). Turkije heeft 
vandaag de Verenigde Sttaten 
formeel om de arrestatie van 
Fethullah Gülen gevraagd, 
meldde de Turkse zender NTV. 
Het bewind in Ankara be-
schouwt de geestelijke als het 
brein achter de couppoging 
van 15 juli. De Turkse presi-
dent Erdogan heeft de zaak 
onlangs tijdens de G20-top in 
China besproken met presi-
dent Obama van de VS. Die 
heeft toen gezegd dat de Ame-
rikanen over de zaak beslissen 
op een zuiver wettelijke basis.

WEER NAAR SCHOOL

AMATRICE. Schoolkinderen uit Amatrice, het Italiaanse dorp dat op 24 augustus zwaar door een aardbeving werd ge-

troffen, kunnen tijdelijk voor hun lessen terecht in containers. beeld EPA, Massimo Percossi 

Cameron doet afstand van zetel
Redactie buitenland

LONDEN. Twee maanden na zijn 
aftreden als premier doet David 
Cameron ook afstand van zijn 
zetel in het Britse Lagerhuis. Na 
lang nadenken zei hij gisteren 
tot het inzicht te zijn gekomen 
dat hij niet goed kan functio-
neren als backbencher, na aan 
het roer van de staat te hebben 
gestaan.

Cameron trad in juni terug als 
premier en leider van de Conser-
vatieve Partij, nadat de Britse kie-
zers er in een referendum voor 
hadden gestemd de EU te verla-

ten. In die functies is hij inmid-
dels opgevolgd door Theresa May, 
die de brexit gestalte moet geven. 
Tegenover ITV zei de oud-premier 
zijn opvolgster niet voor de voeten 
te willen lopen. Door het vertrek 
van Cameron zijn er tussentijdse 
verkiezingen nodig in het district 
Witney in Oxford shire, dat hij in 
het Lagerhuis vertegenwoordigde.

De Britse regering wil intus-
sen niet veel loslaten over hoe de 
brexit in zijn werk gaat voordat 
de onderhandelingen over de uit-
treding van het Verenigd Konink-
rijk uit de EU formeel beginnen. 
Dat zei brexitminister David Davis 
gisteren.

Jilke Tanis

H
et is begin juli als 
de Zuid-Sudanese 
Tumalu Jane op de 
campus van haar 
universiteit een te-

lefoontje krijgt van haar man. Hij 
klinkt ongerust. Er zijn gevechten 
uitgebroken en Tamula moet 
onmiddellijk naar huis terugke-
ren, zo vertelt haar man. Ze moet 
haar vijf kinderen redden, de bus 
nemen en het land verlaten. Hoe-
wel Tumalu wist dat er onlusten 
uitgebroken waren rond de vijfde 
verjaardag van Zuid-Sudan, is ze 
verrast door de hoeveelheid men-
sen die ze tijdens haar reis naar 
huis ziet vluchten.

Bang komt ze in haar dorp Yeyi 
aan, waar de gevechten tussen de 
troepen van voormalig vicepre-
sident Riek Machar en president 
Salva Kiir het openbare leven 
inmiddels platgelegd hebben. 
Winkels zijn gesloten, voedsel 
is schaars en levensmiddelen 
zijn niet te betalen. Snel stoppen 
Tumalu en haar kinderen wat 
kleding in een tas, nemen matras-
sen op hun rug en stappen in een 
kleine bus. Op naar Uganda. 

Sinds het begin juli in Zuid-
Sudan tot hevige onlusten kwam, 
stromen dagelijks 1000 tot 4000 
vluchtelingen het buurland 
Uganda binnen. De stroom be-
staat voor 90 procent uit vrouwen 
en kinderen, van wie de man en 
vader achterbleef om het huis in 
Zuid-Sudan te bewaken. Onder-
weg naar Uganda worden veel 
van de vrouwen door soldaten 
van het leger of door rebellen 
verkracht. Onder de vluchtelin-
gen doen verhalen de ronde van 
meisjes tussen de 13 en de 17 jaar 
die als betaalmethode fungeren 
om de grens met Uganda over 
te mogen. Bij die grens probeert 

een handjevol hulpverleners de 
massale toestroom van vluch-
telingen te coördineren. Dat is 
zwaar en moeilijk, zegt hulp-
verlener Henry Bos (27) van de 
hulp organisatie ZOA: „Het gebied 
waar de vluchtelingen aankomen, 
is onvruchtbaar en de hulpvraag 
voor die paar organisaties te 
hoog. Daarnaast zijn de wegen 
erg slecht, waardoor we sommige 
dorpen niet kunnen bereiken 
en hulpmaterialen niet kunnen 
distribueren.”

En die hulpmaterialen zijn 
dringend nodig. „Er is een groot 
gebrek aan tenten, schoon drink-
water, medicijnen en latrines. In 
de meeste kampen is inmiddels 
cholera uitgebroken en verwacht 
wordt dat deze ziekte zich snel 
zal verspreiden.” Bijkomend 

probleem is het gebrek aan 
psychische hulpverlening voor de 
getraumatiseerde vluchtelingen. 
„De meeste vluchtelingen hebben 
vele moorden en verkrachtingen 
gezien. In Uganda aangekomen 
houden ze deze traumatiserende 
beelden voor zich, wat nieuwe 
problemen op kan leveren.” 

Onzichtbare ramp
Terwijl hulpverleners worste-
len met de grote toestroom van 
vluchtelingen vanuit Zuid-Sudan, 
neemt het aantal mensen dat 
Uganda binnen wil komen, alleen 
maar toe. Er gaan geruchten dat 
er nog tienduizenden mensen op 
weg zijn naar Uganda, maar dat 

„Niemand lijkt 
door te hebben 
wat er in Zuid-
Sudan precies 
gebeurt”

Ook Uganda 
Dagelijks slaan duizenden Zuid-
Sudanezen, voornamelijk vrou-
wen en kinderen, op de vlucht 
voor het geweld in hun land. 
Buurland Uganda kan de massale 
toestroom nauwelijks meer aan. 

ROME (ANP/RTR). Het Midden-
Italiaanse stadje Amatrice 
heeft een klacht ingediend 
wegens laster tegen Charlie 
Hebdo. Het Franse satirische 
tijdschrift publiceerde on-
langs een spotprent waarop 
slachtoffers van de recente 
aardbeving waren afgebeeld 
als pastagerechten: een man 
met bebloede zwachtels bij-
voorbeeld als ‘penne in to-
matensaus’, en een ingestort 
pand waar armen en benen 
uitsteken als ‘lasagne’.
„Een macabere, gevoelloze 
en absurde belediging van 
de slachtoffers”, noemde 
het gemeentebestuur de car-
toons van het Franse blad. 
Bij de openbaar aanklager is 
een klacht ingediend wegens 
laster. 
Charlie Hebdo wilde giste-
ren niet reageren.

Klacht tegen 
Charlie Hebdo 
van Amatrice

Stil begin van 
de dag in Syrië 
na bestand
Redactie buitenland

DAMASCUS. Op de tweede dag van 
de wapenstilstand in Syrië zwe-
gen vanochtend de kanonnen 
en geweren aan de verschillende 
fronten. Het Syrisch Observato-
rium voor Mensenrechten heeft 
de indruk dat het staakt-het-
vuren wordt nageleefd.

Het doorgaans betrouwbare obser-
vatorium verklaarde vanochtend 
dat het niet één melding van een 
burgerslachtoffer had binnen-
gekregen in de eerste vijftien uur 
van het bestand. Het bestand ging 
gisteravond met zonsondergang 
in.

De overeenkomst om de wapens 
te laten liggen, geldt voor zeven 
dagen. Het is de tweede poging 

van Rusland en de Verenigde  
Staten om de burgeroorlog in Sy-
rië een halt toe te roepen. De Rus-
sen gelden als bondgenoot van  
de de Syrische president Bashar  
al-Assad, terwijl de VS juist ver-
schillende rebellengroeperingen 
steunen.

Het bestand zou onmiddellijk 
worden aangewend om hulpgoe-
deren naar Aleppo te brengen, ver-
zekerde het Russische ministerie 
van Buitenlandse Zaken gisteren. 
In de belegerde stad is aan alles 
gebrek.

Het bestand betekende overi-
gens niet dat alle wapens in land 
zwegen. Het Syrische leger be-
weerde vanmorgen een Israëlisch 
gevechtsvliegtuig en een drone uit 
de lucht te hebben geschoten. Het 
Israëlische leger heeft nog niet op 
de claim gereageerd.

De Syrische claim werd verspreid 
via staatsmedia, waaronder pers-
bureau SANA. De straaljager en 
het onbemande vliegtuig zouden 
rond 1.00 uur in de buurt van de 
zuidelijke stad Quneitra zijn neer-
gehaald. Het gevechtsvliegtuig 
viel daar een stelling van het Syri-
sche leger aan, aldus SANA.

■ Bestand Syrië lijkt 
door alle partijen te 
worden nageleefd.

■ Syrië claimt neerha-
len Israëlisch gevechts-
vliegtuig.
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„World Vision 
ontslaat 120 
mensen in Gaza”

Redactie buitenland

GAZA. De christelijke hulpverle
ningsorganisatie World Vision 
zou 120 werknemers in de Gaza
strook hebben ontslagen. Dat 
heeft een medewerker die ano
niem wil blijven vorige week aan 
persbureau AFP laten weten. 

Volgens de medewerker zijn 120 
contracten met medewerkers ont-
bonden, terwijl mensen die al lan-
ge tijd bij de organisatie werken 
op andere posten worden ingezet.

Reden van de ontslagen zou de 
aanhouding van de manager van 
World Vision in de Gazastrook, 
Mohammed el-Halabi, kunnen 
zijn. Hij wordt er door Israël van 
beschuldigd 45 miljoen euro  van 
de hulpgelden naar de bewapende 
tak van Hamas door te hebben ge-
sluisd. Hij werd daarvoor in juni 
aangehouden. Halabi ontkende 
tot nu toe. 

Egypte 
vraagt steun 
om Joods 
erfgoed te 
redden
Gerhard Wilts 

CAÏRO (ND). De Joodse geschiede
nis in Egypte mag niet verlo
ren gaan, zegt het Egyptische 
ministerie van Oudheidkundige 
Zaken. Joodse antiquiteiten in 
Caïro en Alexandrië worden ge
registreerd, om ze te behoeden 
voor diefstal of verwaarlozing. 

De Egyptische regering wil een 
einde maken aan de kritiek op 
haar onverschilligheid rond de 
zorg voor Joodse synagoges in 
Egypte. Daarnaast kan ook de in-
eenstorting van het toerisme een 
rol spelen in het besluit om meer 
aandacht te geven aan Joodse 
monumenten en geschiedkun-
dige voorwerpen. In elf synagoges  
– tien in de hoofdstad Caïro en één 
in Alexandrië – liggen duizenden 
manuscripten, oude Joodse boe-
ken en geboorte- en trouwaktes 
van Egyptische Joden opgeslagen. 

De Joodse gemeenschap in 
Alexandrië telde op haar hoog-
tepunt ruim 50.000 Joden en  
10 synagoges. Hun culturele erfe-
nis trekt belangstellenden vanuit 
de hele wereld. Vooral de Ben 
Ezra synagoge in het oude Caïro 
trekt veel publiek.

Egypte heeft echter niet de mid-
delen om de antiquiteiten te bewa-
ren of te herstellen, waarschuwde 
Saeed Helmy, hoofd van de afde-
ling islamitische en koptische 
monumenten van het ministerie 
van Oudheidkundige Zaken. „Wij 
hebben steun nodig van landen 
die de bescherming van cultureel 
erfgoed erg belangrijk vinden”, 
zei hij tegenover de Amerikaanse 
nieuwssite Al-Monitor.  

Joden zijn er nauwelijks meer in 
Egypte. Na de Zesdaagse Oorlog 
(1967) moesten Joden Egypte ver-
laten of werden ze gevangengezet. 
De laatste opperrabbijn moest in 
1972 vertrekken en in 2001 sloot 
de laatste synagoge in Egypte haar 
deuren. Er wonen welgeteld nog 
zes Joden in het land.

ADJUMANI. Zuid-Sudanese vluchtelingen in een kamp in de Ugandese plaats Adjumani. „Er is in de kampen groot gebrek aan tenten, schoon drinkwater, medi-

cijnen en latrines. In de meeste kampen is inmiddels cholera uitgebroken”, zegt Henry Bos van ZOA. beeld AFP, Isaac Kasamani

die door de grenspolitie en rebel-
len tegengehouden worden.

Vluchtelingen die Uganda wel 
weten te bereiken, worden naar 
een van de registratiepunten 
gebracht. Hiervandaan gaan ze 
naar een kamp in de omgeving, 
op soms wel 80 kilometer afstand 
van de grens. Bos: „De vluchtelin-
gen hebben vaak niet veel hoop. 
Als ik hun ernaar vraag, vertellen 
ze me dat ze verwachten voor 
langere tijd in Uganda te blijven.”

In de kampen proberen de 
vluchtelingen hun leven beetje 
bij beetje weer op te bouwen. „De 
meesten bouwen iets van een 
eigen tent en gaan op zoek naar 

water. Daarna bouwen ze een pro-
visorische wc en beginnen ze een 
tuintje. Vanwege de locatie in de 
”middle of nowhere”, is het lastig 
om toegang te krijgen tot scholen 
en medische zorg.”

Nu de wereld op tientallen plek-
ken in brand staat en zich overal 
vluchtelingenstromen ophopen, 
dreigt de vluchtelingencrisis 
in Uganda een voor de wereld 
onzichtbare ramp te worden. Dat 
frustreert Henry Bos. „Niemand 
lijkt door te hebben wat er in 
Zuid-Sudan precies gebeurt. Dit, 
evenals de talloze crises in de rest 
van de wereld, zorgt ervoor dat 
hulporganisaties grote moeite 

hebben om donoren te vinden. 
Voor ons team is de situatie erg 
zwaar. We hebben dagelijks te 
maken met gefrustreerde vluchte-
lingen en een even zo gefrustreer-
de lokale bevolking, die het zat 
begint te worden dat hulpmidde-
len opraken.”

De omstandigheden voor hulp-
verleners zijn moeilijk: ze moeten 
honderden kilometers over 
slechte wegen afleggen, wat zorgt 
voor kapotte trucks. Daarnaast 
proberen sommige locals een 
slaatje te slaan uit de grote vraag 
naar latrines en tentconstructies: 
de prijzen hiervan zijn vijf keer 
zo hoog als een maand geleden. 

Tamulu Jane, die inmiddels met 
haar vijf kinderen in een van de 
kampen verblijft, heeft nog geen 
tent. „Mijn grootste zorg is hoe ik 
die in mijn eentje ga bouwen en 
hoe ik mijn jonge kinderen kan 
voeden. Intussen zit mijn man 
zonder voedsel vast in Zuid-Sudan 
en wordt vluchten steeds ge-
vaarlijker. Veel van onze mensen 
verschuilen zich diep in de bush 
of het moeras. Als niemand hen 
gaat redden, zullen ze van de 
honger sterven.”

Dit is het slot van een tweeluik over 
het conflict in Zuid-Sudan. Zaterdag 
verscheen het eerste deel. 

worstelt met vluchtelingen

Postuit
Addis Abeba: gelukkig nieuwjaar! 

Eva de Vries

”Happy 
2009”, staat 
er op een 
folder die ik 
vind ik mijn 
hotel in de 
Ethiopische 

hoofdstad Addis Abeba. 
Voor 1000 bir (40 euro) kun 
je aanschuiven bij een groot 
diner en een nieuwjaars-
feest. Ik raak in de war: is 
dit een oude f lyer? 

Maar niets van dat alles. Dit is 
bloedserieus. In Ethiopië werd 
in de nacht van zaterdag 10 op 
zondag 11 september 2016 het 
jaar 2009 ingeluid. Het land volgt 
de koptische kalender, gebaseerd 

op die van de oude Egyptenaren. 
Daarmee loopt het ze in jaar-
telling zeven jaren en acht maan-
den achter op onze gregoriaanse 
kalender. 

Opeens zie ik de aanwijzingen 
voor de naderende jaarwisseling 
overal. Schapen worden aan twee 
poten over straat gesleurd. Op het 
dak van een bus kakelen tiental-
len kippen. De dieren vormen  
binnenkort het hoofdbestanddeel 
van vele feestmalen. Op de markt 
is het een drukte van jewelste. 
Vrouwen verkopen bossen gele 
bloemen en groene takken. 
Traditionele kledingwinkels doen 
goede zaken. Iedereen wil goed-
gekleed het nieuwe jaar in.

Ondanks dat de koptische 
kalender voornamelijk door 
de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk 
gevolgd wordt, is het nieuwjaars-
feest er in Ethiopië voor iedereen. 
Het maakt niet uit welke religie 
je aanhangt en bij welke etnische 

groep je hoort. Op oudejaars-
avond steken mensen bundels 
met hout aan voor hun huis en 
zingen ze liederen. 

De volgende ochtend is het  
”enkutatash”, de eerste dag 
van het nieuwe jaar. Opnieuw 
komen families bijeen en wordt 
er ”injera” (dun plat brood) met 
wat (groenten puree) gegeten. 
Enkutatash symboliseert ook de 
start van het oogstseizoen. Drie 
maanden lang heeft het veel gere-
gend, maar in september komen 
de blauwe luchten en zonneschijn 
weer tevoorschijn.

Op die eerste dag in het jaar 
2009 komt in de vroege ochtend 
de geur van versgezette koffie 
en wierrook mijn neus binnen. 
Ik open de deur van mijn ka-
mer en zie dat de vloeren van 
het gasthuis waar ik verblijf vol 
liggen met de groene takken en 
gele bloemen. „Groen symboli-
seert frisheid, een nieuw begin 

en voorspoed voor wat er komen 
gaat”, legt de eigenares uit. Ze is 
gekleed in een prachtige paarse 
jurk met tierelantijnen. Speciaal 
voor deze gelegenheid. „De gele 
bloemen staan symbool voor deze 
tijd van het jaar. We hopen op 
een goede start.” Ik hoop dat het 
inderdaad helpt. Ethiopië kan wel 
wat voorspoed gebruiken.

Buiten is het aangenaam rustig. 
Er is nauwelijks verkeer. Her 
en der hoor ik mensen zingen, 
vooral jonge meisjes. Het zijn 
nieuwjaarsliederen. Ik passeer 
een groep vrouwen gehuld in 
witte gewaden. Bij hun enkels 
zie ik nog net de onderjurk in de 
kleuren van de Ethiopische vlag; 
groen, geel en rood. Ze wachten 
voor de ingang van een kerk. 
„Hey Faranji”, wordt er geroepen. 
Ik kijk om. Het is het woord voor 
buitenlander in het Amhaars, de 
nationale taal. „Gelukkig nieuw-
jaar gewenst!”


