
Br. Saul: “Op een dag werd ik gevraagd 
om een gezin te gaan bezoeken met 
twee kinderen die beiden een ernstige 
verstandelijke beperking hebben. Ik 
ontmoette er toen als bij toeval ook hun 
zus Tsahai, een jonge moeder van 18 
jaar. Haar voet was zwaar gehavend door 
elefantiasis. Ze zat helemaal in de put. 
Haar naam betekent letterlijk “zonlicht”, 
maar veel zon was er niet in haar leven.”

Tsahai: “Sinds ik de olifantenziekte heb, 
durf ik nauwelijks nog ons huis te verlaten. 
Iedereen staart me aan op straat en loopt 
in een grote bocht rond me heen. Mijn 
wonden etteren en stinken. Iedereen loopt 
weg van mij. Ik kan niet gaan werken, kan 
geen boodschappen doen, kan geen water 
halen bij de bron…”

Br. Saul: “Toen ik Tsahai voor het eerst 
zag en haar verhaal hoorde was ik zwaar 
aangedaan: een meisje van 18 die de rest 
van haar leven thuis zou moeten blijven. In 
een gezin dat het nu al heel moeilijk heeft 
om de eindjes aan elkaar te knopen: 2 
kinderen met een verstandelijke beperking 
en een oude alleenstaande moeder die de 
zorg van haar kleindochter op zich moest 
nemen. Niemand keek om naar Tsahai, 
haar wonden zagen er verschrikkelijk uit, 
ze waren nog nooit verzorgd want niemand 
durfde haar aan te raken. En hoe zou ze ooit 
in staat zijn om haar eigen dochtertje te 
onderhouden. Heel wat vragen… Ik besloot 

toen maar gewoon aan de slag te gaan. Ik 
ging naar de apotheek en ontsmette haar 
geïnfecteerde voet. Dit was echt even op 
de tanden bijten, want ik werd helemaal 
misselijk van de stank en het uitzicht. Nu 
kom ik twee keer per week langs bij Tsashai 
om haar te verzorgen. Ik zorg ervoor dat ik 
nog niets gegeten heb. Iemand moet het 
gewoon doen.”

Tsahai: “Br. Saul is voor mij een geschenk 
uit de hemel. Iemand die naar mij luistert, 
samen oplossingen zoekt voor mijn 
dagelijkse problemen en mijn wonden 
verzorgt: dit betekent voor mij heel wat. Ik 
heb niet langer het gevoel dat ik er alleen 
voor sta. Br. Saul geeft me na elke bezoek 
weer nieuwe moed.”
Br. Saul: “Samen met Br. Edouard zullen 
we bekijken hoe we haar uit haar sociaal 
isolement kunnen halen. Daarnaast bekijk 
ik momenteel ook hoe we haar op medisch 
vlak kunnen helpen. Op een dag rijden van 
hier zou er een arts zijn die gespecialiseerd 
is in elefantiasis. Ik bekijk hoe we Tsahai 
daar heen kunnen brengen, want in een 
gewone bus is ze niet welkom. Tsahai valt 
eigenlijk buiten onze doelgroep van ons 
nieuw project hier in Ethiopië: kinderen 
met een verstandelijke beperking. Maar 
als Broeder van Liefde kan ik mijn ogen 
onmogelijk sluiten voor haar.”

Tsahai

Elefantiasis of de “olifantenziekte” 
zorgt voor ernstige zwellingen van 
bepaalde lichaamsdelen die naar 
verloop van tijd helemaal verharden 
en infecteren. De ziekte wordt in tro-
pische streken vooral veroorzaakt 
door een parasitaire worm die via 
muggen wordt overgebracht op de 
mens. De verhardingen kunnen niet 
genezen.


