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Anjelina Nadai Lohalith (middenvoor) en
Rose Nathike Lokonyen (rechts) zijn twee van
de vluchteling-atleten die voor het Refugee
Olympic Athletes team zijn geselecteerd.
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Coach John Anzrah
moedigt zijn atleten aan.

Bij het woord ‘vluchteling’ denken we niet gauw aan Zuid-Soedanezen
die asiel vinden in Kenia. Laat staan aan topatleten in de dop. Toch
werken in de Keniaanse Ngong Hills statenloze jongeren keihard aan een
toekomst als topsporter. Vijf van hen zijn inmiddels geselecteerd voor
het allereerste Refugee Olympic Athletes team.
Veertig kilometer ten zuidwesten van de
Keniaanse hoofdstad Nairobi ligt, omgeven door de groene Ngong Hills, het Tegla
Loroupe Training Center for Refugee Athletes.
Daar, tegen een muur, in de felle zon, staan
vele paren hardloopschoenen te drogen.
Over een hek hangen sportsokken, hemdjes en tights. Anjelina Nadai, 22 jaar oud,
maakt zich op voor de middagsessie. Ze
strikt haar veters. ‘Voordat ik hier kwam,
had ik nog nooit hardgelopen. Ik wist niet
dat dit mijn talent was,’ zegt ze. De verbazing is nog steeds in haar stem te horen.
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Nadai vluchtte in 2002 uit Zuid-Soedan.
Ze heeft haar familie sindsdien nooit
meer gezien.
Anjelina, een hardloopster met als specialiteit de 1500 meter, is één van de achtentwintig vluchtelingen die een felbegeerde
plek in het trainingskamp hebben weten
te bemachtigen. Het centrum waar ze
traint is hiertoe opgezet door meervoudig
wereldkampioen op de halve marathon
Tegla Loroupe. ‘Deze mensen hebben
talent,’ legt Loroupe uit, ‘maar omdat ze
een vluchtelingenstatus hebben, zijn hun

kansen beperkt.’ Maar ook al mogen ze
niet onder de vlag van hun land van herkomst uitkomen, ook deze atleten moeten
volgens Loroupe in aanmerking kunnen
komen voor deelname aan internationale
wedstrijden. ‘Vluchteling zijn is niet hun
keuze. Het kan iedereen overkomen.’ Om
dit te bepleiten reisde Loroupe, gesteund
door VN-vluchtelingenorganisatie
UNHCR, af naar het hoofdkantoor van het
Internationaal Olympisch Comité (IOC)
in het Zwitserse Lausanne. Daar overtuigde ze Thomas Bach, president van
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het IOC, om haar project te steunen. ‘Nu
kunnen we laten zien dat deze mensen
meer zijn dan alleen vluchtelingen.’

het begin centraal; een fysiotherapeut
maakt daarom deel uit van het kernteam.
‘Het is mijn taak om deze mensen van nul
naar wereldklasse te brengen. Dat is een
uitdaging, maar als het lukt, zou dat echt
geweldig zijn.’

From scratch

Loroupe vroeg haar voormalig trainer
John Anzrah om het team klaar te stomen
voor de Olympische Spelen. Op zijn beurt
voelt Anzrah zich trots en vereerd dat hij
dit team mag trainen. ‘Ik heb veel ervaring met het trainen van mensen zonder
enige loopervaring. Ik train ze from scratch
en ben daar goed in.’ Met zijn handen in de
zakken van zijn donkerblauwe trainingsbroek kijkt hij naar zijn pupillen. Ze doen
oefeningen op het grasveld in het midden
van het kamp. ‘Het begint met observatie.
Kijken waar de talenten liggen. Daarna
begint de training voor 100, 400, 1500
meter en 5 of 10 kilometer.’ Anzrah wordt
daarbij ondersteund door twee andere coaches. Omdat de atleten nauwelijks ervaring hebben, staat blessurepreventie in

Sterk team

Om kandidaten te werven voor haar Training Center for Refugee Athletes, organiseerde
Loroupe in het najaar van 2015 samen met
haar collega’s selectiewedstrijden in de
vluchtelingenkampen in Dadaab, nabij de
Somalische grens, en in Kakuma, nabij de
Zuid-Soedanese. In beide kampen, in het
droge en warme noorden van Kenia,
wonen tienduizenden mensen opeengepakt. Anjelina Nadai’s docent raadde haar
aan om mee te doen aan de selectiewedstrijd. Het bood een sprankje hoop om weg
te komen uit het kamp.
‘Ik kende de Keniaanse kampioenen van
de televisie,’ vertelt Anjelina, ‘Ik wil
worden zoals zij, dus ik deed mee aan de
1500 meter. Tot mijn verbazing werd ik

geselecteerd.’ Coach Anzrah was positief
verrast over de uitkomst van de selectierondes. Honderden sprinters en langeafstandslopers, de één nog beter dan de
andere, meldden zich aan. ‘Er is zoveel
talent, maar deze mensen hebben nooit de
kans gekregen om dit verder te
ontwikkelen.’
Afgelopen november verhuisden de aspirant-atleten naar het trainingskamp in de
Ngong Hills; hun uitvalsbasis de komende
maanden. Meteen werd hun duidelijk
gemaakt dat slechts een aantal zou
kunnen toetreden tot het olympisch team.
Afgelopen juni werd besloten welke atleten zouden worden geselecteerd. Tot haar
grote vreugde behoort Anjelina Nadai tot
de groep van vijf atleten uit het kamp die
zullen afreizen naar Rio. Naast haar ook:
Paulo Amotun Lokoro, Yiech Pur Biel,
Rose Nathike Lokonyen en James Nyang
Chiengjiek. De rest traint gestaag door en
neemt deel aan andere wedstrijden.
‘Olympische Spelen of niet, deze mensen
kunnen wonderen verrichten,’ aldus een

optimistische Anzrah.
Het creëren van een hecht team kost tijd.
Zeker als de teamleden uit oorlogsgebieden komen en jarenlang in vluchtelingenkampen hebben gewoond. ‘Ze zijn gewend
om alleen met hun eigen stam te leven,’
legt Anzrah uit. ‘Ineens worden ze
gedwongen om een kamer te delen met
iemand die vroeger hun vijand was. In het
kamp staan samenwerking en wederzijds
respect centraal. Zonder een sterk team
halen we de eindstreep niet.’ Dat de
aanpak lijkt te werken, blijkt uit de ervaring van de 24-jarige sprinter Matthew
Lam. Net als zijn voor de Olympische
Spelen geselecteerde collega James Nyang
Chiengjiek heeft hij strepen in de huid
van zijn voorhoofd gekerfd staan die zijn
afkomst verraden. ‘De Dinka en de Nuer,

Matthew Lam heeft zich
helaas niet voor Rio
gekwalificeerd.

Coach John Anzrah met het Refugee Olympic
Athletes team. Boven, derde van links: James Nyang
Chiengjiek, rechts van hem: Anjelina Nadai Lohalith.
Tweede van rechts: Rose Nathike Lokonyen. Onder,
tweede van links: Yiech Pur Biel.

Oud-marathonloopster Tegla Loroupe
is oprichter van het Training Center for
Refugee Athletes.
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die elkaar in Zuid-Soedan uitmoorden,
slapen, trainen en eten hier gewoon
samen,’ vertelt Matthew. ‘Daar moest ik in
het begin erg aan wennen.’
Beproefd recept

Om zes uur ’s ochtends, als de opkomende
zon nog verscholen is achter de vele heuvels, beginnen de atleten aan hun duurloop. Na deze eerste training van de dag
nemen ze een douche en schuiven ze aan
voor het ontbijt. Om tien uur vertrekt de
groep naar de atletiekbaan waar krachten snelheidsoefeningen op het programma staan. Bij terugkomst in het
kamp wordt er licht geluncht en even
geslapen. Later in de middag is er een
stretchsessie, om de spieren soepel te
maken voor de volgende dag. ’s Avonds
eten ze het Afrikaanse meelgerecht ugali,
verse groenten en soms wat vlees. Vroeg
naar bed is het devies. ‘Deze methode is
succesvol gebleken. Zo stomen we ook de
professionele atleten klaar voor de wereldtop,’ vertelt Anzrah.
Matthew vertrouwt volledig op de ervaring en kennis van zijn begeleiders. ‘Onze
coaches hebben de Keniaanse kampioenen getraind, dus als we precies doen wat
zij zeggen, dan kunnen wij ook tot de
wereldtop behoren.’ Naast Tegla Loroupe
coachte Anzrah eerder in zijn carrière
onder anderen 100 meter-sprinters Joyce
Odhiambo en Kennedy Ondiek en 400
meter-specialist Samson Kitur. Zij vertegenwoordigden Kenia tijdens de Olympische Spelen in 1988 in Seoul en in 1992 in

Barcelona.
‘Maar, we kijken verder dan Rio,’ benadrukt Loroupe. ‘Dit is een trainingskamp
voor de toekomst.’ Het uiteindelijke doel
is, naast talentontwikkeling, namelijk het
verbeteren van het toekomstperspectief
van de atleten, onder meer door middel
van teambuilding, dwars door de grenzen
van religie, etniciteit en geslacht heen.
Met haar Tegla Loroupe Peace Foundation zet
ze zich dan ook in voor sport als middel
om strijdende groepen dichter bij elkaar te
brengen en zo vrede te stimuleren.
Ook de atleten van haar Refugee Olympic
Athletes team kijken merkbaar verder dan
het doel sportief te verbeteren. ‘Zodra ik
geld verdien met hardlopen, reis ik naar
mijn familie in Zuid-Soedan,’ vertelt Anjelina. ‘Ik hoop dat ik hun levenstandaard,
en die van mijzelf, kan verbeteren.’ Coach
Anzrah gelooft er heilig in dat sport verbindt en zelfs vrede kan brengen. ‘Als alle
Zuid-Soedanezen zes maanden in ons
kamp zouden wonen en vervolgens terug
zouden gaan naar hun land, dan zou er
geen oorlog zijn.’ Anzrah en Loroupe
hopen dat hun atleten deze boodschap uitdragen en verspreiden, waar de sport hen
ook brengt.
Eén motto

In augustus zullen de atleten van team
Refugee Olympic Athletes het Olympisch
Stadion in Rio de Janeiro betreden. Tijdens
de openingsceremonie dragen ze vol trots
de vlag van het IOC, want uitkomen voor
hun eigen land is niet mogelijk. Anzrah
ziet het al helemaal voor zich - en de
gedachte ontroert hem. ‘Het zou geweldig
zijn.’ Zijn ogen glimmen. ‘De hele wereld
zal toekijken en beseffen hoe steengoed
deze atleten geweest zouden zijn zonder
oorlogstrauma’s en een jeugd in
vluchtelingenkampen.’
Voor wat betreft de wedstrijden houdt
Anzrah’s er één motto op na: ‘niet teleurstellen.’ Een medaille is volgens hem te
hoog gegrepen, maar onderaan eindigen
is ook niet de bedoeling. ‘Vergeet niet dat
deze pupillen heel weinig ervaring
hebben. Ze zijn jong, maar hebben ontzettend veel potentie.’ ¢
De schrijfster van dit artikel, Eva de Vries, is
freelance journalist in Oost-Afrika en fanatiek
hardloopster. www.storiesbyeva.com.
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