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H
ij leefde op straat, ver-
slaafd aan heroïne en
zijn eten vond hij op
afvalhopen. Weinigen
kenden zijn naam.

Maar twee jaar geleden werd Pa-
trick Hinga een beroemdheid en
sensatie op de sociale media in Ke-
nia.

In oktober 2017 was hij op zoek
naar etensresten op de markt van
Wangige, een plaats net even bui-
ten de hoofdstad Nairobi. Daar zag
hij een voormalige klasgenote en
riep haar naam. Wanja Mwaura
schrok toen ze een ondervoede
man in vodden zag met uitpuilende
ogen. Maar ze was ook geïntrigeerd
omdat hij haar naam wist. Hinga
moest zich voorstellen want  de
verpleegkundige herkende de jon-
gen niet meer bij wie ze jarenlang
in de klas zat. 

Hinga was een doorsnee leer-
ling. Thuis ging het minder goed
en na de zoveelste ruzie met zijn
ouders trok hij in bij zijn groot-
moeder. In 1999 ging hij naar de
middelbare school en dat was de
tijd dat hij in contact kwam met
drugs. Toen zijn grootmoeder
stierf ging hij nog meer drugs ge-
bruiken en werd uiteindelijk in de
tweede klas van school gestuurd.
Hij begon aan zijn leven als straat-
jongen.

Tot die oktoberdag twee jaar ge-
leden zijn leven veranderde. Hinga
zei tegen zijn vroegere school-
vriendin Mwaura dat hij niets van
haar wilde en haar slechts gedag
wilde zeggen. Zij troonde hem ech-
ter mee naar een restaurant en be-
stelde wat ze zich herinnerde als
zijn lievelingsmaal: varkensvlees
met aardappelpuree. Hij at gulzig
zijn bord leeg maar had moeite zich
te concentreren op hun gesprek.
Hij vertelde haar dat hij verslaafd
was en graag wilde afkicken maar
niet wist hoe.

Na de maaltijd hielden ze  con-
tact. De verpleegkundige wilde
hem helpen om van de drugs af te
komen, maar een korte tijd in een
afkickcentrum kost al gauw rond
duizend euro. Toen ze overtuigd
was dat het hem menens was, be-

gon ze een crowdfunding op Face-
book. Het lukte haar bijna de helft
van het benodigde bedrag in te za-
melen en overtuigde een afkick-
centrum in Nairobi om hem op te
nemen als zij beloofde om de rest
van het bedrag later te betalen.

Hinga toonde zich een modelpa-
tiënt die echt van zijn verslaving af
wilde. Mwaura lukte het echter
niet meer geld bijeen te krijgen tot
een zakenman besloot haar berich-
ten op Facebook te delen onder
zijn grote netwerk. Dat leverde een
nieuwe en veel grotere stroom geld
op en Hinga kon zelfs deelnemen
aan een langer afkickprogramma.

Terwijl Hinga in de kliniek zijn
best deed om van zijn verslaving af
te komen, werd met het resterend
geld van de crowdfunding een win-
keltje en een huisje voor hem ge-
huurd. Toen Hinga in januari vorig
jaar de kliniek verliet was hij nau-
welijks herkenbaar. Hij zag eruit
als elke doorsnee Keniaan en be-
gon vol goede moed aan zijn nieu-
we bestaan als winkelier.

Zijn verhaal was op Facebook op
de voet gevolgd door tienduizen-
den Kenianen. Jongeren zagen
hem als hoopvol voorbeeld en ou-
deren gebruikten zijn verhaal om
hun kinderen op het hart te druk-
ken van de drugs af te blijven. Door
zijn bekendheid werd ‘Hinga’s
shop’ in het begin bezocht door
mensen die vaak van ver kwamen
om de beroemdheid met eigen
ogen te zien.

Maar eind vorig jaar doken be-
richten op dat hij weer drugs was
gaan gebruiken. Hij liet zijn win-
keltje in de steek. Allerlei mensen
probeerden hem te overtuigen zich
weer te laten opnemen. Ook zijn
vroeger schoolvriendin Mwaura.
Ze schreef op haar Facebookpagi-
na: “Het gevecht tegen drugversla-
ving is niet makkelijk. Oordeel niet
te hard over Hinga. Het is een ziek-
te. Laten we voor hem bidden.”

Het mocht niet baten. Vorig
weekend kreeg hij plotseling ern-
stige maagklachten. Vrienden
brachten hem naar een ziekenhuis
waar hij kort na opname overleed.
Ilona Eveleens

Keniaanse straatjongen werd
plotsklaps een beroemdheid 

P.S. Patrick Hinga 1983-2019

De Keniaanse Patrick Hinga voor en na (r) zijn afkickpoging. 

Als Jan in militaire dienst is schrijven ze elkaar
honderden liefdesbrieven en in 1966 verlaat
Rie haar man en trekt Jan bij haar in. Na enige
jaren is de familie gewend aan het stel en
wordt het contact hersteld. De twee dochters
accepteren hem wel en Jan houdt van de mei-
den als zijn eigen dochters. 

Rie voelt zich voor het eerst veilig en
brengt de tweede helft van haar leven door in
de zachte omhulling van Jans armen. Samen
hebben ze het goed. Jan timmert en schildert
wat af, Rie naait, breit, haakt, kookt en tui-
niert graag. Ook leert ze alsnog de Franse taal,
waar ze zo goed in is dat ze gevraagd wordt een
boek te vertalen. Ze doet het niet; het moment
voor een carrière is voorbij.

Liever reist ze met Jan heel Nederland af
met de trein, want een auto hebben ze niet. Ze
bezoeken zoveel mogelijk steden en struinen
vlooienmarkten af voor haar hobby Delfts
Blauw. Nadat Jan een hartinfarct krijgt op zijn
vijftigste en afgekeurd wordt, hebben ze alle
tijd voor elkaar. In die periode gaat Rie op-
nieuw op zoek naar haar biologische vader,
maar zonder resultaat. Haar eigen gezin bete-
kent alles voor haar, bij narigheid, zoals de
scheiding van haar oudste dochter en het over-

lijden van haar andere schoonzoon, staat Rie
altijd klaar om te helpen. Mensen om haar
heen verbazen zich weleens hoe zij onder alle
omstandigheden vrolijk blijft. Maar die eigen-
schap heeft haar juist door alle narigheid ge-
sleept. Daarnaast vindt ze dat er vast mensen
zijn die het veel slechter hebben getroffen.

Eind 2013 begint Rie vergeetachtig te wor-
den. Ze raakt in de war bij het koken, weet
ineens niet meer hoe ze hachee moet klaarma-
ken. Ook puzzelen lukt niet meer. Ze staat
soms uren voor het raam te kijken, zonder te
weten waarnaar. 

Hun roodstaartpapegaai Arie blijft als altijd
tegen haar aan babbelen, maar Rie zegt niet
veel meer terug. Jan verzorgt zijn geliefde met
de grootste toewijding, tot er eind januari een
plekje vrij is bij verpleeghuis Terra. Met pijn in
zijn hart brengt hij haar weg, wetend dat het
niet anders kan. Meteen heeft hij spijt. En als
ze twee weken later overlijdt, neemt hij het
zichzelf kwalijk. Ook nu had hij Rie willen be-
schermen.

Maria Frazer werd geboren op 7 juli 1923 in
Utrecht, ze overleed op 19 februari 2019 in
Nijmegen.
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Jan Geurts en Rie Frazer
op latere leeftijd.


