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Achttien jaar nadat Stéphanie Mban-
zendore (59) naar Nederland moest 
vluchten, laait het geweld in Burundi 
weer op. Vanuit Nederland zet ze zich in 
voor vrede in haar land van herkomst. 
‘Het geweld kan nog gestopt worden. 
We hadden sowieso niet gedacht dat 
het zo lang door zou gaan.’

Stéphanie was acht en een halve maand 
zwanger toen ze op het vliegtuig naar 
Nederland stapte. Alleen. Ze had één tic-
ket kunnen kopen op de zwarte markt. 
‘Het was helemaal geen bewuste keuze 
om naar Nederland te gaan. Als je moet 
vluchten, grijp je gewoon elke kans die je 
krijgt’, vertelt ze. 

Haar man en twee zoontjes moest  
Stéphanie achterlaten in een vluchte-
lingenkamp in Kenia. Het gezin was een 
paar jaar eerder naar dat land gevlucht. 
De president wilde echter van de vluchte-
lingen in zijn land af en was daarom be-
gonnen met ontruiming van de kampen.
Stéphanie ging vast vooruit, en de rest 

van het gezin zou haar zo snel mogelijk 
volgen naar Nederland, was de gedachte. 
En dus stapte Stéphanie in haar eentje op 
het vliegtuig, in de hoop dat niemand zou 
merken dat ze hoogzwanger was. Ze zou 
dan immers niet met het vliegtuig mee 
mogen. 
Na acht uur vliegen moest ze linea recta 
naar het ziekenhuis met een levensge-
vaarlijk hoge bloeddruk. Ze sprak de taal 
niet, kende niemand. Elf dagen na aan-
komst in Nederland beviel ze met een kei-
zersnede van een dochter. Ze woonde op 
dat moment in een asielzoekerscentrum, 
en er was niemand om haar te helpen. 
Het meisje zou haar vader en broers pas 
drie jaar later voor het eerst in Nederland 
ontmoeten.

‘Het was helemaal 
geen bewuste keuze 
om naar Nederland 
te gaan. Als je moet 

vluchten, grijp je 
gewoon elke kans 

die je krijgt’

Oplaaiend geweld
Het is al bijna achttien jaar geleden dat 
Stéphanie naar Nederland vluchtte. Maar 
iedere keer als ze aan die tijd terugdenkt, 
wordt ze emotioneel. ‘Mijn geloof heeft 
mij erdoorheen gesleept. Anders had ik 
hier niet meer gezeten.’ 
In haar thuisland, Burundi, was in 1993 
het geweld tussen Hutu’s en Tutsi’s losge-
barsten. Nadat in 2000 het Vredesakkoord 
van Arusha werd getekend, nam het ge-
weld af. In 2005 werden de eerste demo-
cratische parlementsverkiezingen gehou-
den, waarna Pierre Nkurunziza president 
werd. De afgelopen tien jaar was Burundi 
hét voorbeeld van een Afrikaans land 
waar de wederopbouw geslaagd was en de 
stabiliteit en harmonie terug waren. ‘Je 
kon zelfs grapjes maken over Hutu’s en 
Tutsi’s, iets wat jarenlang een taboe was. 
We waren echt genezen.’
Nu is Stéphanie in shock. Vorig jaar april 
laaide het geweld weer op, nadat de nog 
altijd zittende president Nkurunziza aan-
kondigde een derde termijn te willen re-
geren. Dit in tegenspraak met het vredes-
akkoord en de grondwet. Demonstraties 
werden met veel geweld neergeslagen, 
mensen die protesteerden opgepakt. Er 
zijn bijna vijfhonderd mensen vermoord 
en 400.000 Burundezen gevlucht naar 
buurlanden. ‘Ik had dit helemaal niet 
verwacht. Nkurunziza heeft zelf moeten 
vluchten tijdens de vorige crisis. Waarom 
laat hij dit nu weer gebeuren?’

Lichtpuntje
Vanuit Nederland probeert Stéphanie te 
doen wat zij kan. Als voorzitter van de 
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Zaadje van vrede niet 
uitgeroeid

Stéphanie Mbanzendore: ‘Burundi is een vergeten land.’

Burundian Women for Peace and Deve-
lopment ziet ze met lede ogen toe hoe 
partnerorganisaties in Burundi niet meer 
kunnen functioneren door het geweld. 
Het vredescentrum dat met hun steun 
gebouwd werd, is nauwelijks meer in ge-
bruik. ‘Een groot deel van de bevolking 
is gevlucht naar Rwanda en Tanzania. De 
mensen die zijn gebleven, zijn moe. Ze 
leven van dag tot dag. Iedereen is alleen 
maar bezig met overleven.’
Zelf durft Stéphanie nu niet naar Burundi; 
het is er te gevaarlijk. Vanuit Nederland 
lobbyt ze tijdens vredesbesprekingen 
voor de diaspora: verspreiding van de 
bevolking. Maar die vredesbesprekingen 
komen nog nauwelijks van de grond. ‘De 
eerste ronde wilde de regering zelf niet 
aanwezig zijn. Bij de tweede ronde lieten 
ze de oppositie niet toe.’ Veel hangt af 
van de volgende besprekingen, waar zo-
wel regering als oppositie bij aanwezig 
zullen zijn. ‘Het geweld kan nog gestopt 
worden. We hadden sowieso niet gedacht 
dat het zo lang door zou gaan. Waarom 
kan de West-Afrikaanse gemeenschap 
niet ingrijpen? Of de Afrikaanse Unie?  

En de internationale ge-
meenschap, die miljoenen 
in dit land heeft gestopt, 
heeft die geen mogelijk-
heid om dit te stoppen?’ 
Burundi is een vergeten 
land, concludeert ze. Maar 
er is wel een lichtpuntje. 
Ze ziet dat het zaadje van 
vrede, dat de afgelopen ja-
ren is geplant, wel degelijk 
effect heeft. ‘De inwoners 
zijn solidair met elkaar. De 
Hutu’s die in het land zijn 
achtergebleven, proberen 
op bezoek te gaan bij de 
Tutsi’s in de vluchtelingen-
kampen. Ze bewaken de 
spullen die hun buren heb-
ben achtergelaten. De pre-
sident probeert de etnische 
scheidslijnen weer aan te 
wakkeren. Maar dat lukt 
hem niet. Mensen voelen 
zich verbonden en helpen 
elkaar.’ 
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‘De mensen die in Burundi zijn 
gebleven, zijn moe. Ze leven van 

dag tot dag. Iedereen is alleen maar 
bezig met overleven’
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