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< ‘Ik gaf iedere donderdag les in een kerkje
bovenop een berg. Maar op een dag waren we
de sleutel vergeten. Toen heb ik besloten om
buiten de kerk, onder een boom, een meer
theoretische les te geven over de achtergronden
van yoga. Daarna vroeg ik of de vrouwen vragen
hadden. Die hadden ze niet. Nee, ze wilden juist
verhalen vertellen en hun ervaringen delen. Op
deze foto staat Angelique, met een yogamatje.
Zij vertelde die dag dat ze voordat ze begonnen
was met de yogalessen altijd op doktersbezoek
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moest voor ditjes en datjes vanwege haar HIV
en dat dat nu niet meer hoeft. Ze heeft eindelijk
weer contact met haar lichaam. De andere
vrouwen hadden hetzelfde, riepen ‘Ja, dat heb
ik ook!’ en begonnen in hun handen te klappen.
Ze voelen zich vrolijker, rustiger, gezonder. Dat
was één van de mooiste dagen van mijn tijd
in Rwanda. Ik hoorde toen voor het eerst wat
het resultaat was van het werk dat ik daar verrichtte.’

Anneke heeft de HBO opleiding
Verpleegkunde gedaan en zich
gespecialiseerd in psychiatrie.
Bij dit specialisme heeft ze geleerd om zorg te geven aan mensen met psychische problemen.
Deze kennis kwam haar dus
goed van pas tijdens haar verblijf
in Rwanda. Overigens bestaan
er ook speciale tropencursussen voor verpleegkundigen die
graag naar het buitenland willen,
bijvoorbeeld voor ontwikkelingswerk. De tropencursus van het
Havenziekenhuis in Rotterdam is
één van de bekendste.

< ‘Alle vrouwen die wij lesgeven hebben HIV plus nog
iets anders. Ze zijn bijvoorbeeld verkracht of hun familie is uitgemoord tijdens de genocide. Deze vrouwen
zitten allemaal in psychische hulpgroepen van een
grotere organisatie, We-ActX. Die schakelen Project-Air
in om yogalessen te geven. Yoga helpt om de ontevredenheid met je eigen lichaam weg te nemen. Dit werkt,
zelfs bij heel heftige dingen zoals verkrachting, of verstoten worden vanwege het hebben van HIV. Verschillende vrouwen hebben mij verteld dat ze door de lessen
voor het eerst sinds jaren weer een hele nacht hebben
kunnen doorslapen.’

Brabantse geeft yogalessen aan HIV-besmette vrouwen in Rwanda

‘Ik voel mijn lichaam weer’
Anneke Sips geeft yogalessen aan
Rwandese vrouwen met allerlei traumatische ervaringen. Ze zijn vaak
mishandeld of worden buitengesloten
omdat ze HIV hebben. Yoga helpt ze
om weer contact te krijgen met hun lichaam en er wordt heel veel gelachen.

door Afran Groenewoud

‘Ik woonde nog in Schijndel, in Noord-Brabant.
Daar had ik door omstandigheden veel stress in
mijn leven. In het naburige dorp ben ik toen voor
het eerst begonnen met yoga om tot rust te komen.’
Anneke Sips (31), nu woonachtig in Amsterdam,
vond de yogalessen zó leuk dat ze na een opleiding
van achttien maanden zelf yogalerares is geworden.
De van oorsprong psychiatrisch verpleegkundige is
sindsdien op zoek naar de ideale manier om yoga en
psychiatrie te combineren. Die combinatie vond ze
in Rwanda.

Ze ontdekte op internet Project Air, een organisatie
die yogalessen aanbiedt aan Rwandese vrouwen. En
na een paar telefoontjes waarin het goed klikte, was
het rond: Anneke kon drie maanden voor Project
Air als yogalerares aan de slag in Rwanda. ‘Ik paste
goed binnen hun organisatie. Ik beoefende dezelfde
vorm van yoga (Astanga) als die zij aanbieden. Ze
waren verder heel blij om te horen dat ik psychiatrisch verpleegkundige ben. Ik schrik niet meteen
van de soms heftige effecten die een negatieve gebeurtenis bij mensen teweeg kan brengen. De mensen in Rwanda kijken door alle moordpartijen uit het
verleden heel anders tegen de dood aan bijvoorbeeld. Toen tijdens mijn verblijf daar een kennis in
Nederland overleed, kreeg ik van de Rwandezen de
reactie: Eén dode maar? Wat is het probleem? Daar
moet je wel tegen kunnen.’
Schone schijn
Eind augustus kwam Anneke terug uit Rwanda. ‘Ik
heb een heel interessante tijd gehad. Er broeit altijd
iets in dat land. Sinds de laatste genocide – de genocide uit 1994 is de bekendste, maar helaas niet de
enige massaslachting in Rwanda – zijn de woorden

‘Hutu’ en ‘Tutsi’ verboden in Rwanda. De Hutu’s
en Tutsi’s leven nu wel naast elkaar, maar iedereen
daar houdt de schone schijn op. Bijna iedere Rwandees heeft wel iets verschrikkelijks meegemaakt.
Ik vroeg me daarom bij iedereen af ‘Is jouw familie
vermoord? Of heb jij zelf iemand vermoord?’ Maar ik
oordeelde niet, zag bijvoorbeeld ook niet mannen als
daders en vrouwen als slachtoffers. Want mannen
gingen tijdens de genocide de straat op om te moorden, maar hun vrouwen gingen daarna de huizen
van de slachtoffers langs om te plunderen.’
De dag na aankomst ging Anneke meteen aan de
slag. ‘We reizen constant naar verschillende locaties rondom de hoofdstad Kigali waar we de lessen
aanbieden. In het pand van Project Air hebben we
verder een opleidingsruimte, waar lokale vrouwen
opgeleid worden om de lessen op termijn van ons
over te nemen.’

Na het succes van Rwanda wil Project Air ook
werk gaan verrichten in gebieden die zich nog
in of net na een oorlogssituatie bevinden,
zoals Congo (waar onlangs nog 179 vrouwen
uit één dorp verkracht werden) en Palestina.
De organisatie is hierover op dit moment
druk in overleg met de Verenigde Naties. Meer
weten over Project Air? Kijk dan op http://
www.project-air.org/. Of lees meer over Anneke’s ervaringen en Astanga yoga op haar
blog: http://annekesips.wordpress.com/. Een
andere echte aanrader – vooral de stafprofielen want eindelijk zijn Afrikanen zélf aan het
woord – is de blog van een groep Rwandese
naaisters die les hebben gehad van Anneke:
http://inezacooperative.wordpress.com/.

< ‘Mijn taak als leraar is het geven van
aanwijzingen. Ik zeg dingen als ‘Doe je
benen verder naar achteren’, ‘Zet je vingers
plat’ en ga zo maar door. In Rwanda heb
ik de yogalessen wel een beetje aangepast
omdat de vrouwen door hun ervaringen
lichamelijk erg gespannen waren. Daarom
maakte ik meer gebruik van humor dan in
Nederland gebruikelijk is. Als ik wilde dat
iedereen de borst vooruit en de schouders
naar achteren deed maar toch ontspannen
bleef, dan zei ik bijvoorbeeld ‘Everybody
Shakira!’ De Colombiaanse zangeres
Shakira is namelijk heel populair in Rwanda
en staat vaak in die houding. Hier doen
de vrouwen de downward facing dog, de
houding van de neerkijkende hond.’

> ‘De vrouw links heeft een litteken
in haar gezicht, opgelopen tijdens
de genocide. Tijdens mijn lessen
kwamen bij de deelneemsters
soms herinneringen naar boven. Zo
was er een vrouw die gedwongen
moest toekijken terwijl al haar
acht kinderen met kapmessen
vermoord werden. De moordenaars
verkrachtten haar daarop in haar
eigen huis, waarna ze om weg te
kunnen komen, over de dode lichamen van haar eigen kinderen heen
moest springen. Toen we tijdens
een yogales een springoefening
moesten doen kwam dat allemaal
weer naar boven. Gelukkig wist ik
door mijn opleiding hoe ik daarop
moest reageren om haar te kunnen helpen. Maar dit is het meest
extreme voorbeeld. Het is opvallend hoeveel plezier de vrouwen in
Rwanda hebben. Ook tijdens de les
werd de hele tijd gelachen. Echt, we
hebben zoveel lol gehad.’

