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Een willekeurige dag in een doodnormale wijk in het centrum van Rabat. Op een smal 
terras zit ik mijn tajine met brood te eten. Rechts van mij zit een vrouw met haar kind te 

bedelen.

Aan de overkant van de straat zie ik een man in een rolstoel, strategisch geparkeerd bij 
het bankfiliaal. Mensen pinnen er geld uit de muur en willen dan nog wel eens wat sneller 
kleingeld geven. 

En dan staat er een bedelaar voor mijn tafel. Een man, oud, fier rechtop staand in hele vieze 
kleren. Een tandeloze glimlach en holle ogen. Hij kijkt mij recht aan. Ik kijk terug en wijs op 
mijn brood. Ik wil graag delen met hem. Hij wil geen brood. Is dus uit op geld. En dus schiet 
door mijn hoofd: hoe erg is de honger dan? En waar zou hij het geld aan uitgeven? Een andere 
bedelaar blijft aarzelend voor het terras staan, probeert van mensen de aandacht te trekken, 
maar krijgt geen sjoege. Ook niet van mij. 

Harteloos? Tja. Dat kan zeker zo overkomen. 

Terwijl ik vandaag al brood heb gegeven aan een bedelaar en op enkele vaste punten op mijn 
route geld heb gegeven aan enkele bedelaars. Maakt dat het beter? Voor mij zegt het alleen 
maar dat de armoede een onafzienbare stroom vormt, die dagelijks op je afkomt. 

Er gewoon is.

Bestaat. 

En meer ook niet. 

De rijkdom en armoede gaan in deze straat hand in hand. De dikke Range Rover, BMW of de 
grote Mercedes met chauffeur staan in dezelfde straat als waar ik mijn lunch nuttig en de 
armoede wandelt.

Soms zijn er dagen waarop het allemaal OK is. Waarop ik met soepelheid geld geef en af en 
toe niet. Soms ben ik bot en voel ik mij daarna alweer schuldig. Soms negeer ik alles, omdat 
ik het eigenlijk gewoon niet weet. Schaamte en ongemak. En soms weet ik dat ik niet moet 
geven, omdat ik het niet vertrouw. Gaandeweg heb ik leren leven met wat er is en daarin een 
eigen weg gevonden. Het is niet goed of uitblinkend van goedheid. Gewoon zoals de meesten 
van ons. Zoekend, wetend dat er die ander is. Af en toe tevreden met wat je probeert te doen. 
En ook bij momenten een knagend gevoel dat je tekortschiet. Dat het nooit genoeg kan zijn. 
En vaak ook doorlevend, plichtmatig een paar dirhams gevend, achteloos, omdat de armoede 
er is en blijft.  
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