
de hulpsector, probeerde
Vuyk te helpen maar kon ook
niet bemiddelen. „Dit soort
dingen moet van twee kanten
komen, maar als harten ver-
harden wordt dat lastig.”

„De procedures duurden
haar te lang”, zegt vriendin
Mtshali. „Granny had een pas-
sie voor kinderen en wilde iets
voor hen doen als de nood er
was.” Rozanne Hay bevestigt:
„Mensen kunnen wel zeggen
datRiet eigenwijswas,maar ze
werd gewoon enorm tegenge-
werkt door de sociale werkers
van de overheid en de criteria
veranderden steeds.” Volgens
Hay ging er vooral het laatste
jaar een andere wind waaien

bij het ministe-
rie. „Het
schijnt nu be-
leid te zijn dat
zwarte kinde-
ren moeten
worden opge-
vangen door
zwarte fami-
lies.”

Eind vorig
jaar hield de
Zuid-Afri-

kaanse president Jacob Zuma
(zelf een Zoeloe uit een platte-
landsdorp) een omstreden toe-
spraak, waarin hij christenen
verantwoordelijk stelde voor
de opkomst van „wezen en be-
jaardenhuizen”, terwijl Afri-
kaanse dorpelingen vroeger
voor elkaar zorgden. Volgens
Hay worden kinderen met hiv
en slachtoffertjes van ver-
krachting echter dikwijls aan
hun lot overgelaten. Pleegou-
ders geven zich volgens haar
vaak op om – zoals Gina – een
overheidstoelage op te strij-
ken.

Vuyks vijf kinderen willen
niet met de media praten. Zij
zijn ervan overtuigd dat de
dood van hun moeder geen
roofmoord betrof. Tijdens een

UBOMBO (Zuid-Afrika), zaterdag
’De westerse wereld ziet Zuid-Afrika veelal ver-

keerd’, schreef Riet Vuyk eind vorig jaar in haar laat-
ste nieuwsbrief. ’Mensen en dieren doen er hier niet
toe, je doodt ze als dat beter voor jou is!’ Teleurgesteld
maar vol begrip had uBombo zich erbij neergelegd,
dat hun moegestreden ’gogo’ (oma) op 5 april haar
weeshuis zouverlaten.Zewildeeindelijkvanhaarou-
de dag gaan genieten met haar kleinkinderen in Ne-
derland. Maar een maand voor Vuyks vertrek werd
haar naakte, levenloze lichaam gevonden in een ra-
vijn.
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Zendelinge Riet Vuyk zou
haar weeshuis in Zuid-Afrika
over maand verlaten…

’Ik geloof dat
God haar nooit
verlaten heeft

tijdens die
vreselijke

gebeurtenissen’

door JOËL ROERIG

VERMOORD
om haar DROOM
VERMOORD
om haar DROOM

Het is zondag 18 maart en er
staat een tent met ruim twee-
honderd rouwende mensen op
een grasveldje vlak bij het Jan
Vuyk Huis. „De daders waren
enkele individuen, de hele ge-
meenschap vindt dit afschu-
welijk”, bezweert dominee
Beatrice Nhleko tegenover
drie van Vuyks kinderen, die
bij de herdenking aanwezig
zijn. Nhleko vergelijkt de
moordenaars met Judas, want
hun leider was een goede be-
kende van Vuyk. De aanwezi-
gen zingen klagelijk, knikken
instemmend en gluren af en
toe naar de kinderen van
Vuyk, beschaamd en verward.
Iedereen hield van ’gogo’.

„Riet was bij ons als we blij
waren en als we verdrietig wa-
ren”, zegt Nhleko. „Toen er
een jongetje in het ziekenhuis
op sterven lag, was gogo dege-
ne die zei ’ik ga bij hem zitten
tot hij sterft’. Toen zij sterven-
de was, was er niemand van
ons bij haar.”

De feiten van de moord op
de66-jarige zendelingeuitZoe-
termeer zijn huiveringwek-
kend, maar de verhalen over
de jarenlange strijd van deze
eigenwijze, passievolle vrouw
zijn minstens net zo schrij-
nend. Zou haar buurman Le-
onard Gina ook tot zijn daad
zijn gekomen als de Zuid-Afri-
kaanse autoriteiten niet zo met
Vuyks goede bedoelingen had-
den gesold?

Ploeteren
„Ik heb granny vaak gezegd:

’Riet, je bent oud nu. Waarom
geef je niet op’”, vertelde een
emotionele Phindile Mtshali
eerder. Vuyk kwam vaak uit-
razen bij Mtshali over haar
frustraties; ze slaagde er ook
na jaren ploeteren niet in om
haar weeshuis geregistreerd te
krijgen. Communicatie met de
overheid verliep belabberd,
deels vanwege haar Hollandse
directheid en magere Engels,
maar vooral vanwege steeds
veranderende criteria en de
traagheid en desinteresse van
wisselende contactpersonen.
Mtshali: „Als antwoord op
mijn vraag citeerde ze altijd
het vers uit de Bijbel waar Je-
zus zegt dat we voor de wezen
en weduwen moeten zorgen.”

Na de dood van haar man be-

sloot Riet Vuyk in 2003 een
paar maanden naar uBombo te
gaan, waar Nederlander Leo
Baan een weeshuis wilde be-
ginnen in een door hiv geteis-
terd gebied.Vuykvondhet on-
acceptabel hoe traag dit ging
en dat aidswezen bij de poort
werdenweggestuurd.Ze richt-
te eennaarhaarmanvernoem-
de stichting op en met financi-
ele steun uit Nederland bouw-
de ze een weeshuis nabij
uBombo. Daar ging ze zelf ook
de helft van het jaar wonen;
midden tussen de mensen om
wie ze gaf.

„Wij bezochten jarenlang de
gevangenis”, vertelt Rozanne
Hay, die in een van de weinige
blanke families van uBombo
opgroeide, maar nu in Enge-
land woont. „Riet speelde op
haar fluit en praatte heel kalm,
al waren de gesprekspartners
moordenaars. Ze preekte al-
tijd op een simpele manier
overgoedenkwaad.” Indevol-
gepropte, stinkende cellen de-
den de gevangenen hun ver-
haal. „Gek genoeg bleek ons
dat moord of verkrachting
vaak secundair was. Het begon
meestal als beroving. Als ze
met ons praatten, zag je dat ze

de situatie herleefden. Ze
sprongen wild op en neer, ter-
wijl ze vertelden hoe diefstal
uitliep op moord.”

Het was zwaar voor Vuyk.
„Elke keer als ze naar Zuid-
Afrika ging, zei ze dat ze het
niet op eigen kracht kon, maar
alleen met de hulp van God”,
zei dochter Betty Vuyk tijdens
de rouwdienst. „Ik geloof dat
God haar nooit verlaten heeft
tijdens de vreselijke gebeurte-
nissen.” Vuyk zag altijd
enormoptegende tweedaagse
tocht van Zoetermeer naar
uBombo. Vanuit de havenstad
Durban propte ze zich in een
taxibusje, dat haar tussen de
suikerrietvelden en wildreser-
vaten van Zoeloeland naar het
stadje Mkuze laveerde. Daar
werd ze dan opgepikt, soms
door haar buurman Leonard
Gina, de man die uiteindelijk
haar moord beraamde.

Vanuit Mkuze ging de reis
een schitterende bergpas op.
Bij het huis van Gina, een paar
kilometer voor uBombo, nam
ze dan een zandweg richting
het satellietgehucht Nkangala,
waar het Jan Vuyk Huis staat.
Langs dezelfde kronkelweg
woont het traditionele stam-
hoofd (indoena), die twee we-
ken geleden iedereen optrom-
melde om de mysterieuze ver-
dwijning van ’gogo’ op te los-
sen. En een paar haarspeld-
bochten verder ligt het ravijn
waar de drie misdadigers haar
lichaam dumpten.

Vermist
Op maandag 5 maart begon-

nen steeds meer mensen te
vermoeden dat Vuyk vermist
was, zeker toen manusje-van-
alles Eric Spencer haar voer-
tuig op z’n dak langs de kant
van de weg zag liggen nabij
Hluhluwe, tientallen kilome-
ters van uBombo. Via een ver-
klaring van een lifter die in de
gestolen auto had gezeten en
de beveiligingscamera van een
benzinepomp kon uiteindelijk
debestuurdervandeautowor-
den gearresteerd. Sandile

Ngwenya (23) leidde de politie
uiteindelijk op vrijdag 9 maart
naar het ravijn.

Op diezelfde vrijdag klopte
de politie aan bij een traditio-
nele genezer (sangoma) in het
nabijgelegen Candover, waar
de drie daders volgens Ngwe-
nya na de moord waren heen-
gegaan om te voorkomen dat
de geest van het slachtoffer
zich zou wreken. „Wij wilden
een verklaring afnemen van
de sangoma, maar tot onze ver-
bazing bleek dat de twee ande-
re verdachten zich daar schuil-
hielden”, aldus kapitein Ncu-
be van de regiopolitie.

Blijkbaar wisten Thokozani
Mabika (30) en Vuyks buur-
man Gina (45) niet waar ze an-
ders heen moesten vluchten.
Bendeleider Gina bood tijdens
zijn arrestatie excuses aan „de
mensen in Zuid-Afrika en Ne-

derland” aan, maar volgens
Ncube zal hun allen moord
met voorbedachten rade ten
laste worden gelegd.

Gina hielp Vuyk soms met
klusjes en was een gerespec-
teerd lid van de gemeenschap
met een eigen lasbedrijf en
huttendiehij verhuurde.Gina
en Vuyk kregen echter ruzie
over geld. Hij claimde dat ze
hem nog 3000 euro schuldig
was voor bewezen diensten,
terwijl Vuyk zei dat hij de
overheidstoelage voor de we-
zen achterhield.

Op aanraden van de autori-
teiten waren de wezen Lucky,
Simo, Sinenhlanhla en Sianda
geregistreerd als pleegkinde-
ren van Vuyks medewerkers,
van wie één bij Gina. Na jaren
van gesteggel had dit dé oplos-
sing moeten zijn. De toelage
voor de wezen zouden de
pleegouders dan aan het Jan
Vuyk Huis geven. Terwijl
Vuyk eind vorig jaar in Neder-
land was, besloot het ministe-
rieplotselingechterdatdekin-
deren bij hun officiële pleeg-
ouders moesten wonen.

Politie
Toen Vuyk begin dit jaar

weer in Zuid-Afrika was, was
het Jan Vuyk Huis leeg en de
vriendschap met Gina defini-
tief voorbij. Vuyk stapte naar
de politie omdat Gina haar
had aangevallen nadat zij
’haar’ kind mee terug had wil-
len nemen. Gina
vertelde de politie
echter, dat de fra-
giele vrouw hém
zou hebben aan-
gevallen. De aan-
klager streepte
beide zaken tegen
elkaar weg. „Om-
dat ik blank ben”,

had Vuyk tegen haar vriendin
Mtshali gezegd. De vreemde
strapatsen van het ministerie
leidden op die manier direct
tot enorme wrevel tussen
Vuyk en Gina.

Volgens sociale werkers in
uBombo waren er altijd veel
’misverstanden’ met Vuyk en
hield ze soms ’verhalen’ over
hoe ze de wezen voor haar op-
vangcentrum had gevonden.
Een provinciale woordvoer-
ster van het verantwoordelij-
ke ministerie zei in de lokale
pers dat Vuyk „de criteria niet
kende om een dergelijk huis
op te zetten”.Hetdepartement
zou er alles aan gedaan hebben
om samen te werken en de
woordvoerster noemde het
„triest” dat Vuyk vermoord
werd „voor haar droom gerea-
liseerd werd”. De Nederlan-
der Cor Snieder, netwerker in

korte voorgeleiding van de
verdachten afgelopen maan-
dag vertelden ze kapitein Ncu-
be dat een goed zichtbare kluis
nog gewoon vol geld zat in het
Jan Vuyk Huis. „Hij was er ge-
woonopuit omonzemoeder te
vermoorden”, hoorden om-
standers de kinderen zeggen.
Het gerucht deed echter de
rondte dat Vuyk veel geld in
bezit had, omdat ze haar bezit-
tingen aan het verkopen was
voor haar vertrek.

Volgens kapitein Ncube
hadden de verdachten een
plan gemaakt om de auto van
Vuyk te stelen en hebben ze de
kluis domweg niet gevonden,
voordat ze Vuyk wurgden en
in de auto propten. Hij denkt
niet dat het in eerste instantie
om moord ging: „De verdach-
ten waren overal hun gestolen
buit aan het verkopen, van
grasmaaiers tot reservewielen
– het ging hen om geld.” Gina
dacht volgens Ncube dat hij al-
leen met de diefstal weg zou
kunnen komen als hij Vuyk
uit de weg ruimde.

Verschrikkelijk
De details zijn verschrikke-

lijk. „Nadat ze haar gewurgd
hadden, reden ze in haar auto
de heuvel op, verstopten haar
in het bos en sloegen haar hard
op haar hoofd met een hamer.”
Of Vuyk toen direct overleed,
weet Ncube niet. „De volgende
ochtendgingendedaders terug
naar de plaats, maar het dode
lichaam lag twee meter verder-
op – mogelijk vanwege de re-
gen. Ze sleurden haar toen
naar de rand van de afgrond en
gooiden haar in het ravijn.”
Hoewel er geen tekenen waren
dat Vuyk, die naakt werd ge-
vonden, is verkracht, doet de
politie testen om dit uit te slui-
ten.

Het lichaam van Vuyk is be-
gin deze week in Nederland
aangekomen. Op 16 april be-
slist een rechter over eventu-
ele borgtocht voor de verdach-
ten, maar dit is niet gebruike-
lijk in Zuid-Afrika. Volgens
Rozanne Hay zal Riet Vuyk
voortleven in de kinderlevens
die zij verder heeft geholpen,
door het geven van een opvoe-
ding, eten en schoolgeld.
„Haar energie zal altijd in
Zoeloeland zijn.” Degene die
Vuyk waarschijnlijk het
meest gaat missen, is Phindile
Mtshali. „Voor haar vertrek
op 5 april was ik bezig een sur-
priseparty te organiseren. Dat
is nu een herdenkingsceremo-
nie geworden. Mijn wens is
dat het Jan Vuyk Huis door-
gaat, zodat de ziel van Riet in
vrede kan rusten.”

NA JAREN VAN ploeteren wilde
de Zoetermeerse zendelinge
Riet Vuyk (66) haar weeshuis

in het Zuid-Afrikaanse Zoeloeland
verruilen voor een oude dag met
kleinkinderen in Nederland. Zo ver
zou het nooit komen. Vrijdag 9
maart werd in een ravijn haar dode
lichaam gevonden. Riet Vuyk bleek
vermoord. Onze correspondent
reconstrueerde de laatste dagen van
het leven van een dappere vrouw.

ZOETERMEERSE GEWURGD DOOR BUURMAN
LEONARD, MAAR WAS ROOF ENIGE MOTIEF?

’Ik heb vaak gezegd:
Je bent oud nu,

waarom geef je niet op’

• De rouwceremonie vond afgelopen zondag plaats in een grote tent.

• Dochter Betty Vuyk

• Dominee
Beatrice Nhleko
vergelijkt de
moordenaars
met Judas.

• De stamoudste van Nkangala
laat het ravijn zien waar het
lichaam van Riet Vuyk door de
moordenaars werd gedumpt.
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• Phindile Mtshali was één van
Riets beste vriendinnen. „Mijn
wens is dat het Jan Vuyk Huis
doorgaat.”

• Riet Vuyk
richtte een naar
haar man
vernoemde
stichting op en
met financiële
steun uit Neder-
land bouwde ze
een weeshuis,
het Jan Vuyk
Huis in Nkanga-
la, bij uBombo
in Zuid-Afrika.

• Kranten in
Zoeloeland
berichten
over de
woede om
de laffe
moord op
Riet Vuyk.
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• De Zoeter-
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