
Metike straalt wanneer ze vanuit de deuropening 
van haar klein lemen huisje Br. Saul in de verte ziet 
aankomen. “Daar is hij!”, wijst ze. Ze wacht al de hele 
ochtend op hem. Iemand die speciaal voor haar komt, 
dat gebeurde vroeger nooit.

Metike heeft een hersenverlamming en een 
verstandelijk beperking. Ze kan zich enkel zittend 
voortbewegen. Rechtstaan of stappen kan ze niet.
“Metike was bij haar geboorte een gezonde baby”, 
zo vertelt Metikes moeder Asiresash. “Maar toen ze 
acht maanden oud was, is ze uit haar bed gevallen. 
Sindsdien is ze anders dan andere kinderen: ze kan nog 
steeds niet stappen, heeft het moeilijk om te praten 
en leert heel langzaam. We deden er alles aan om 
een oplossing te zoeken voor haar problemen, maar 
tevergeefs. Zelfs de dokter in het regionaal ziekenhuis 
wist geen raad. Toen mijn man stierf werd het voor ons 
gezin nog een heel stuk zwaarder om het hoofd boven 
water te houden. Er is niet alleen de zorg voor Metike, 
ook de vier andere kinderen moet ik in mijn eentje 
zien groot te brengen.” Alsof dit nog niet genoeg was, 
brandde vorig jaar ook nog eens haar koffiestalletje af, 
haar enige bron van inkomsten. Geld om het stalletje 
opnieuw op te bouwen is er niet. Het hele gezin is nu 
afhankelijk van de inkomsten van de oudste broer, die 
timmerman is.

Naarmate Metike ouder werd, werd het voor de 
omgeving ook steeds duidelijker dat Metike anders 
was dan andere meisjes van haar leeftijd. Mensen 
werden bang van haar en kwamen niet meer bij het 
gezin op bezoek. Er werd heel wat geroddeld over haar 
en haar moeder. “Sommigen beweerden dat Metike 
een straf was voor één of andere zonde die ik vroeger 
zou hebben begaan.”, zucht haar moeder.  Ze ging er 
bijna helemaal onderdoor. Gelukkig kon ze rekenen op 
haar naaste buren. Zij begrepen haar en probeerden 
het gezin zo veel mogelijk te helpen. 

Metike is nu 15 jaar. Ze komt nauwelijks buiten het 
kleine huisje van 12m2. Dit is haar wereld: het huisje 
en de weg die ze vanuit de deuropening ziet. Mensen 
die op weg zijn naar hun werk, kinderen op stap naar 
school, vrouwen op weg naar de markt. In gedachten 
ziet ze zichzelf ook stappen langs deze weg, maar het 
blijft helaas een verre droom. “De deuropening is haar 
televisie op de wereld”, zo ziet Br. Saul het.

Als Br. Saul het huisje binnen gaat kan Metike haar 
enthousiasme niet meer de baas. Haar moeder en 
grootmoeder maken alles klaar voor de koffieceremonie. 
Br. Saul is immers nog steeds een eregast die ze 
graag met deze Ethiopische traditie verwelkomen. 
Op de grond ligt daarom vers groen gras. De groene 
koffiebonen worden geroosterd, gestampt in een vijzel, 
en langzaam wordt de koffie klaargemaakt op het vuur. 
Ondertussen wordt Br. Saul verwelkomd met wierook 
en vers gepofte pop-corn. 

Br. Saul vraagt hoe het met Metike en het gezin gaat. 
Daarna begint hij met zijn therapie. Eerst komen er een 
aantal oefeningen die haar gewoon moeten maken om 
op een stoel te zitten. Dit is belangrijk want Br. Saul 
hoopt dat ze ooit in een rolstoel zal kunnen zitten zodat 
ze zich ook buiten haar huisje zal kunnen verplaatsen. 
Verder doen ze ook een aantal oefeningen om haar 
hand- en armspieren te stimuleren, want misschien kan 
ze zich later wel zelf voortbewegen met handpedalen. 
Deze vooruitzichten geven Metike en haar gezin heel 
wat nieuwe hoop. 

Br. Saul: “Toen ik voor het eerst op bezoek kwam 
heerste er vooral veel somberheid in het gezin. De 
tegenslagen stapelden zich op en er waren weinig 
positieve vooruitzichten. Metikes moeder wist niet 
meer van welk hout pijlen maken. Ik bezoek het gezin 
nu twee keer per week. Ik merk dat de somberheid 
plaats ruimt voor hoop. Haar moeder beseft nu dat 
Metikes verdere leven zich niet enkel binnen de muren 
van hun kleine huisje hoeft af te spelen. We bekijken 
samen hoe we Metike mobiel kunnen maken en haar 
opnieuw een plaatsje kunnen geven in de maatschappij. 
Want ook Metike heeft het recht om deel uit te maken 
van onze maatschappij, om mensen te ontmoeten, om 
onderwijs te krijgen, in welke vorm dan ook, en een 
stukje van de wereld te verkennen. Metike is een schat 
van een meisje. Een schat die niet langer verborgen 
mag blijven. Mochten we een dagcentrum hebben, 
dan zouden we haar echt dagelijks kunnen opvolgen 
en kan ze in contact komen met leeftijdsgenoten met 
dezelfde problematiek. Dit zou haar fysieke en sociale 
ontwikkeling enorm vooruit helpen. Nu kunnen we 
haar maar twee keer per week bezoeken. Een enorme 
vooruitgang in vergelijking met vroeger, maar we 
kunnen nog veel meer doen voor Metike.” 

Metike: Verborgen schat


