Binnen de
gevangenis is
het vervelend
en donker. Maar
net buiten de
gevangenis zie je
meteen vrolijke
kinderen!

Mali is een arm land. Ouders
hebben niet altijd genoeg

Zo ziet de
Boulee-gevangenis er
van buiten uit.

De gevangenis
bewaker. Hij
mag wel op de
foto, maar de
jongens in de
cellen niet.

Pater Koeta praat
met de bewaker op
de binnenplaats.

Pater Koeta. Nu
helpt hij jongens in
de cel. Maar vroeger
was hij zelf ook een
bandiet!
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ls je een mobieltje steelt,
word je in Mali zo twee
jaar opgesloten. Met een hele
hoop andere jongens, in een cel
met veel te weinig bedden.
Foto’s maken van de kinderen in
de cel mag niet. Maar als je de
gevangenis ziet, vergeet je het
nooit meer. De cel heeft alleen
een deur en één raam met tralies
ervoor. Op een bed achter die
tralies staan allemaal jongens
tussen de dertien en de vijftien
jaar. Ze kijken zoals je kinderen
eigenlijk nooit ziet kijken. Hun
ogen glimmen niet meer. Een van
de jongens heet Siaka Samake.
Hij is 15 en draagt een oud geel
voetbalshirt. “Ik heb een telefoon
gestolen,” zegt Siaka. “En nu zit
ik twee jaar vast. Ik wilde het niet
doen, maar ik had honger. Toen
zag ik die telefoon. Ik wilde hem
verkopen, om met het geld eten te
kopen.”

Vervelend en donker
De gevangenis is een rotplek. De
jongens mogen alleen hun cel uit
om op de binnenplaats te eten,

een dag uit het leven van...

kinderen in
de gevangenis
in Mali

tussenkop
Mali is een heel arm land. Veel
ouders hebben geen geld om
eten voor hun kinderen te
kopen. Daarom gaan kinderen
soms maar de straat op. Ze
gaan bedelen, klusjes voor
geld doen. Of, als de honger te
groot wordt, iets stelen.
“Stelen mag natuurlijk nooit,”
zegt Siaka Koeta. Hij is pater
en bezoekt de jongens in
de kindergevangenis elke
week. Hij neemt altijd rijst

voor ze mee. En soms wat kleren
of een anti-muggennet, als hij
genoeg geld heeft ingezameld. “Ik
probeer de jongens te helpen,”
zegt pater Koeta. “Ik vertel dat ze
een beter leven kunnen beginnen
als ze vrij zijn. Ik weet dat het kan.
Want vroeger was ik zelf ook een
bandiet! Mijn ouders waren doodgegaan. Ik kreeg toen op straat
verkeerde vriendjes. We gingen
uit stelen en roven. Tot ik werd
opgepakt en voor tien jaar de cel
inging.” Daarom wil pater Koeta
nu deze kinderen helpen. “Ze
kunnen bij mij terecht als ze geen
ouders hebben. Ik leer ze werken,
bijvoorbeeld door mooie dingen
uit hout te maken. Dan hoeven
ze niet meer te stelen en naar de
gevangenis. Want kinderen zijn de
grote mensen van morgen: als zij
gelukkig zijn, dan wordt de wereld
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Deze vrouw
kookt elke
dag voor de
120 jongens
in de cellen.

wijzen naar de 22 stapelbedjes
binnen. Dat zijn er niet genoeg,
want ze zitten met 31 jongens in
de cel. “Daarom moeten we om
de beurt slapen,” zegt Amadou.
Hij is dertien en ziet er heel moe
uit. “Hij heeft geld gestolen, heel
veel,” zegt een jongetje met een
kapot shirt en een ontstoken
oog. Amadou lacht een beetje
verlegen. Amadou: “Ik moet hier
anderhalf jaar zitten. Daarna mag
ik eruit. Als er tenminste iemand
voor me wil zorgen.” Als niemand
Amadou komt ophalen moet hij
in de gevangenis blijven tot hij
achttien is.

Tekst en foto’s: Bas Jongerius

een of twee keer
per dag. Dan eten ze rijst,
soms met een sausje, uit een
grote kom. Daarna gaan ze weer
naar hun kleine cel. Ze kunnen
daar bijna niks doen, alleen maar
wat zitten en liggen. Ze worden
er vaak ziek. Bijvoorbeeld door
malariamuggen, of van het vieze
water dat ze drinken. Het is ook
donker in de cel, en de jongens
krijgen bijna geen schone kleren.
In de cel waar Siaka zit is het al
vol. Maar in de andere cel zitten
nog veel meer jongens, van 16 tot
18 jaar. Die mogen we niet zien
van de gevangenisdirecteur, die
heel streng kijkt.
De jongens achter de tralies

Pater Koeta komt de jongens elke
week eten brengen. Achterop zijn
brommer heeft hij grote zakken rijst

ali

In Mali staat een kindergevangenis.
Die heet Boulee. Er zitten daar
120 jongens achter de tralies.
Omdat ze iets deden wat niet mag.
Telefoons stelen bijvoorbeeld.
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