
VLUCHTEN VOOR JE LEVEN – AMIN NABUTE 

‘Een nachtmerrie, ochtendmerrie, middagmerrie en avondmerrie voor alle vaders en moeders, broertjes en 

zusjes en alle Eritreers.’  

Het lijkt soms wel of alle Eritrese jonge mensen onderweg zijn. 

Mijn neef is deze week veilig in Nederland aangekomen, de 

broer van mijn beste vriend is nu in Libië, een vroegere 

klasgenoot heeft gisteren lopend Soedan bereikt, een andere 

klasgenoot is kort geleden bij Italië verdronken in zee, een 

buurjongen uit mijn vroegere woonplaats Keren is ontvoerd in 

Israel. Gelukkig hebben ook veel landgenoten een veilige 

plaats gevonden. Als ik op Facebook naar mijn honderden 

vrienden kijk, ben ik verbaasd. Ze wonen op zoveel 

verschillende plaatsen in de hele wereld. Hoe zijn ze daar 

gekomen? Ik woon bijna drie jaar vrij en veilig in Nederland. 

Nu er veel Eritreers naar Nederland komen wil ik graag dat 

meer mensen weten hoe de reis - de vluchtroute - van de Eritrese 

vluchtelingen er uit ziet. Daarom schrijf ik hier met drie 

voorbeelden en met zelfbedachte namen over die reis.  
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VLUCHTEN UIT ERITREA - SARA, HELEN, OMER, GERMAY EN TEKLE  

Sara en Helen, Omer, Germay en Tekle zijn Eritreers. Ze hebben hun middelbare school afgemaakt en 

elkaar tijdens de militaire dienst in Sawa ontmoet en zijn vrienden geworden. In Eritrea moeten 

studenten na de middelbare school hun militaire dienst doen, dit geldt voor jongens en voor meisjes. 

De vrienden besluiten samen te vluchten, omdat ze geen toekomst hebben in Eritrea en omdat ze 

het dictatorschap niet kunnen accepteren.  

ZONDER GELUID 

De vrienden hebben afgesproken om ‘s nachts voorzichtig vanaf de plek waar ze slapen weg te gaan. 

De afspraak is geheim, want als één van de militairen je ziet, krijg je gevangenisstraf. Het is erg 

donker en je kunt geen lamp gebruiken. De vrienden lopen zonder geluid en het donker helpt hun 

goed. Voor het licht wordt, moeten ze ver weg zijn van het militaire gebied. In Sawa komt de zon om 

zes uur op en schijnt dan direct veel, het is dan heel snel warm en dus moeilijk om te lopen.  

DE GOEDE WEG 

Af en toe zoeken de vrienden naar een boom met een beetje schaduw. Ze eten dadels en drinken 

water. Ze lopen in de bergen en op het platteland. Ze weten niet waar het noorden of het westen is. 

Nacht en dag lopen ze en soms slapen ze even, maar ze hebben veel zorgen. Na drie dagen en 

nachten komen ze een man met zijn koe en zijn schaap tegen. Hun water was allang op. Die man 

snapt direct dat ze naar Soedan willen want hij heeft veel mensen geholpen op deze weg. De 

vrienden hebben dagen niets gegeten en zijn helemaal kapot. En Helen haar menstruatie is 

begonnen. Onder een grote boom drinken ze de melk en eten ze het vlees wat ze van de man krijgen. 

Dan vertelt de man dat ze niet op de goede weg zijn. Ze hebben echt geluk dat ze deze man hebben 

gezien. Ze gaan even slapen en daarna legt de man uit wat de goede weg is. Ze gaan snel verder. 

GELD 

Als de vrienden eindelijk in Soedan aankomen besluiten ze naar Khartoem te gaan. Deze reis kost 

meer dan het gewone vervoer in Soedan want ze moeten met een speciaal iemand reizen. Waar 

moet dat geld vandaan komen? Helen heeft een broer in Amerika en Omer een zusje in Saoedi-

Arabië. Ze gaan hen geld vragen. Sara heeft haar neef die in Nederland woont om geld gevraagd. 

Germay en Tekle hebben neven in Europese landen, maar de telefoon van die neven word niet 

opgenomen. Met het geld van de drie anderen kunnen ze toch mee naar Khartoem. 

MOEDERSTAD 

 Na acht uur reizen bereiken de vrienden de hoofdstad van Soedan, Khartoem. Hier wonen ongeveer 

vijf miljoen inwoners. Het is er erg warm, hoger dan veertig graden. Khartoem is de moederstad van 

Afrika. In drie wijken van de stad wonen Eritreers, maar er wonen ook veel andere  nationaliteiten 

zoals Egyptenaren, mensen uit Tsjaad, Ethiopië en Mauritanië. Eritrese mensen in Khartoem hebben 

de vrienden geholpen met het huren van een huis. Ze willen graag in een huis samenwonen maar dat 

lukt hen niet. Het is voor Eritreers niet veilig om in Soedan asiel te vragen. Dus iedereen zoekt naar 

een manier, een weg om uit Soedan te vertrekken. De vrienden gaan hun eigen weg bedenken. 
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VLUCHTEN VOOR JE LEVEN - VIA TURKIJE 

HELEN -DE DURE WEG- 

Helen kiest voor een weg via Turkije. En vanuit Turkije kan je proberen naar Europese landen te gaan. 

Het is een weg voor mensen die geld hebben of familie hebben die het geld kan geven: een dure 

weg. Helen heeft bij de Eritrese ambassade in Khartoem een paspoort gevraagd en met mensen 

afgesproken die haar met een visum kunnen helpen. Dit kan je niet zelf doen, het moet iemand zijn 

die contact heeft binnen de kantoren.  Je hebt zesduizend dollar nodig voor dit proces en 

tweeduizend showmoney. Haar broer heeft het voor haar betaald.  

NAAR DE KUST 

Als Helen veilig met het vliegtuig in Turkije landt, wordt ze opgevangen door een contactpersoon. Ze 

blijft een week bij hem. Dan maakt ze een afspraak om naar Griekenland te gaan. Vijftienhonderd 

dollar heeft ze hiervoor nodig. Dus de showmoney wordt hier betaald en wat overblijft - vijfhonderd 

dollar - is haar zakgeld geworden. Vanaf Istanbul gaat ze met andere Eritreers met de bus naar Izmir, 

een stad in Turkije. Ze blijft daar in een hotel. De tweede nacht wordt ze om 2.00 uur opgehaald door 

een andere een bus. De meeste mensen in de bus zijn Eritreers, maar er zijn ook mensen met een 

andere nationaliteit. Ze gaan naar de grens en na een half uur lopen zijn ze bij de Turkse kust.  

PLASTIC BOOT 

De controle bij de kust is streng en daarom blijven ze de hele dag onder de bomen zitten. Helen is 

koud en ze heeft honger. Om negen uur ’s avonds wordt er een plastic boot opgepompt. Als ze dat 

ziet zegt ze bang: ‘Nee, ik wil niet in deze opgepompte plastic boot. De boot is voor acht of tien 

personen en wij zijn met zesentwintig, hoe kan dat?’ De man vertelt haar dat de reis kort duurt. 

Helen wordt gesteund door landgenoten en gaat mee. Na anderhalf uur bereikt de groep een eiland 

van Griekenland. De grenspolitie vangt hen op en ze worden naar een tent gebracht. Hier slaapt 

Helen twee nachten. Ze is zo blij dat ze veilig is. Een paar dagen later huurt ze een huis in Athene.   

GELUK 

In Griekenland leven, is leven in een vrije gevangenis. Stress is een vriend van iedereen geworden. In 

ieder huis staat een reistas klaar. Je bent helemaal niet welkom. De taal is vreselijk. De Grieken kijken 

raar naar je. Helen is gewend geraakt aan het geluid van de politieauto’s. Het grote onderwerp is: 

Hoe kan ik dit land uit komen? De mogelijkheden zijn afhankelijk van het woord GELUK. Als het je 

lukt om weg te komen zegt iedereen: ‘Oh, hij heeft geluk’. Helen zegt: ‘Wat is geluk? Waar kan ik dat 

kopen?’ Ze heeft met twaalf anderen een appartement gehuurd. Ja, ze is in Europa, ze ruikt de 

vrijheid, ze is er bijna, maar wanneer? Als je drieduizend euro hebt kan je proberen met een vals 

paspoort in het vliegtuig te komen. Anderen proberen via de zee naar Italië te reizen. Dit vraagt veel 

geduld en kost ook veel geld. Sommigen gaan onder vrachtauto’s die op de schepen richting Italië 

gaan. Dit is gevaarlijk, maar als je geen geld hebt moet je met jezelf betalen. Helen heeft met haar 

broer gesproken en besluit te vliegen. Ze heeft het vaak geprobeerd en het vaak gedroomd. Totdat 

het lukt! Ze is onderweg naar haar broer in Nederland. Haar droom wordt gerealiseerd.   
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VLUCHTEN VOOR JE LEVEN - VIA LIBIE 

GERMAY EN OMER - ‘ALS EEN HEL’  -  

In Khartoem werkt Germay in een klein eethuisje om wat te verdienen voor de huur en om te eten. 

Ondertussen zoekt hij een weg om uit Soedan te vertrekken. Hij durft zijn neven geen geld te vragen. 

En Omer’s zusje heeft niet genoeg om voor beide jongens een duur visum naar Europa te betalen. 

Wat moeten ze doen?  

DE MOEILIJKE WEG 

Omer heeft een weg bedacht die niet te duur is. Germay heeft geen keus maar de weg die Omer 

heeft bedacht is een hele moeilijke weg. Ze spreken af om  samen ‘levend of dood’ op weg naar Libië 

te gaan. De weg naar Libië is de nachtmerrie, ochtendmerrie, middagmerrie en avondmerrie van elke 

moeder, vader, zus en broer, alle familie en van iedere Eritreer. Als je de Libië-weg noemt, dan hoort 

de dood daarbij. Jongens worden geslagen en bedreigd met een kalashnikov en een mes. Meisjes 

worden door Libiërs verkracht.  Germay en Omer kennen die verhaaltjes goed, maar ze gaan het 

proberen. Germay zegt: ‘Nu snap ik hoe duur vrijheid is, hoe duur vrede is en hoe iemand zoekt naar 

een  beter leven. Aan de andere kant snap ik ook  hoe slecht onvrede is en hoe slecht dictators zijn.’  

ZAND  

De twee vrienden hebben een afspraak gemaakt met Soedanese mensen die hen kunnen helpen 

naar Libië te gaan. Het geld moet in Soedan betaald. Omer: ‘Een oude landrover met Libische 

chauffeurs komt ons halen. Er zijn ook andere reizigers bij. We hebben water, dadels en biscuit 

gekocht. Het is heel warm. In het begint rijdt de chauffeur goed. De tweede dag rijden we tegen 

grote zandduinen aan en moeten we een andere weg zoeken. We mogen niet eten of drinken, we 

moesten alles inleveren. Pas als je zegt: “Mijn vriend gaat bijna dood” krijg je iets.  Ze hebben een 

kalashnikov bij zich en maken steeds ruzie. Ze gebruiken drugs, zijn dronken en agressief. In onze 

groep zitten gelukkig geen vrouwen want ze verkrachten de vrouw gewoon voor je ogen.’  De reis 

van Germay en Omer duurt eenentwintig dagen. Ook omdat de auto een paar keer kapot gaat, maar 

vooral door het zand op de weg en het slechte weer. Vlak voor  Germay, Omer en de anderen de stad 

Benghazi bereiken stopt de auto. De chauffeurs vragen geld. De jongens hebben al betaald maar de 

Libiërs zeggen dat dit in Soedan was. Ze geven je een telefoon om naar je familie te bellen. Germay 

belt nu toch zijn neven en die schrikken erg. Ze weten niet dat Germay op de weg naar Libië is. Ze 

sturen snel het geld. Germay betaald ook voor Omer en even later worden ze vrijgelaten in Benghazi. 

LICHAAMSVLEES 

Van Benghazi moeten de vrienden naar Tripoli. In Benghazi kunnen ze niet naar buiten. De stad is als 

een hel. Iedereen loopt met een wapen en het vuurwerk stopt niet. Ze zijn bang. Er zijn twee 

mogelijkheden om naar de hoofdstad Tripoli  te gaan: met een grote vrachtauto  of met het  

vliegtuig. Germay en Omer gaan met de vrachtauto. Ze zitten tussen grote dozen met daarin 

verschillende soorten zeep. Het ruikt heel erg en ze zitten tien uur lang  in een kleine ruimte. In 

Tripoli is de situatie ook slecht. Ze vinden veel mensen uit Eritrea en slapen met elkaar in een hele 



 Vluchten voor je leven – Amin Nabute  

5 

oude flat met ongeveer driehonderd vluchtelingen. Ze kunnen via Libië met de boot naar Italië varen. 

Maar deze boot is voor een enkele reis gemaakt en de vis kent het Eritrese lichaamsvlees, hij ruikt 

ons, want duizenden Eritreers zijn een diner of  een ontbijt of een lunch voor de vissen geweest. 

Germay en Omer hebben een afspraak gemaakt met iemand die een boot heeft. De boot kost 1600 

dollar voor één persoon. Omer belt zijn zus en Germay belt zijn neef en ze zeggen: ‘Jullie moeten geld 

sturen anders gaan ze mij dood maken’. Daarna is het geld gekomen en de afspraak met de boot is 

ook gekomen. Ze zijn met auto naar de kust gegaan. Als ze in de auto stappen worden ze met 

stokken geslagen en als ze uitstappen ook. En terwijl ze in de boot stappen worden ze opnieuw 

geslagen en horen ze veel geschreeuw. Dan vertrekt de boot. Omer vertelt: ‘Na acht uur varen op de 

zee zien we een grote boot onze richting komen. Een boot met een Italiaanse vlag. Ze komen ons 

halen! Iedereen is blij en schreeuwt en lacht en huilt. Wat een geluk hebben wij, dat dit gebeurt komt 

omdat er zoveel mensen zijn verdronken bij het eiland Lampedusa. Even is er aandacht voor deze 

vluchtelingen op het water en worden we gered! We verlaten één voor één onze gevaarlijke boot en 

stappen op de grote Italiaanse boot.’ Na nog zestien uur varen bereiken Omer en Germay Italië.  

VLUCHTEN VOOR JE LEVEN - VIA ISRAEL  

MOEILIJK VOOR JE OGEN, ZWAAR VOOR JE OREN, GEK VOOR JE HERSENEN EN HET 

BREEKT JE HART 

In Khartoem wonen Sara en Tekle dicht bij elkaar. Sara werkt als huisvrouw. Tekle rijdt met een 

tuktuk, hij vervoerd mensen in de stad. Omdat hij dit illegaal doet moet hij vaak naar de gevangenis. 

Het is moeilijk geworden om in Khartoem te blijven. En niemand kan hun reiskosten betalen om weg 

te gaan uit Soedan.  

ISRAEL 

Sara is vrijdags vrij, dan ontmoet ze Tekle en praten ze over alles. Tekle is 22 jaar en de oudste in zijn 

familie. Hij heeft vier broertjes en zusjes. Sara is een mooie meid. Het is haar droom om een beter 

leven te hebben in een veilig land. Het geld wat Sara en Tekle in Soedan verdienen is niet genoeg. 

Wat gaan ze doen? Het is bekend dat er in Israel veel werk is en je dus geld kunt verdienen. Met het 

geld kan je jou vrijheid kopen. Na lang denken en omdat ze geen andere keus hebben, besluiten Sara 

en Tekle naar Israel te gaan. Niet een ticket kopen en in het Ben Gurion International Airport landen 

en dan Jeruzalem bezoeken of het meer van Galilea bewonderen. Nee, omdat ze geen paspoort 

hebben mogen ze niet legaal reizen. Voor deze twee mensen is er een andere route. Sara en Tekle 

vertrekken van Soedan naar Egypte naar Sinaï  om uiteindelijk in Israel te komen. En wat  op deze weg 

gebeurt is moeilijk voor je ogen, zwaar voor je oren, gek voor je hersenen en het breekt je hart. 

BEDOEÏENEN  

Sara en  Tekle vertrekken met andere Eritreers en een paar jongens uit Darfur met een Toyota 

Landcruiser richting Israel. De reis begint van het vluchtelingenkamp Shargab. De reis duurt 45 

dagen. Als ze aan de grens van Egypte zijn worden ze verkocht aan Bedoeïenen (Arabieren in Egypte) 

en worden in een grote auto die met een tent bedekt is vervoerd naar een stad in Egypte. Dit is stap 

één. Dan zijn er twee mogelijkheden om naar Sinaï te gaan: via de zee of met een auto. Sara en Tekle 

kiezen ze de auto. Ze komen aan in Sinaï. 
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HET GELD ZIT OP JE LICHAAM 

 In de Sinaïwoestijn zijn geen Eritrese mensen zoals in de andere landen, maar er zijn wel Eritrese 

graven. In de Sinaï worden Eritrese vrouwen verkracht, in Sinaï  worden Eritreers tot de dood 

geslagen, in de Sinaï  om worden nieren verkocht en de lever, ogen en het hart. Helaas voor de 

mensenrechten in de Sinaï , helaas voor de waardigheid van vrouwen. Jammer dat ik er alleen maar 

over kan schrijven.  

Als Sara en Tekle in de Sinaï  zijn aangekomen worden ze in een huis opgesloten. En dan begint de 

straf. Deze straf overleef je alleen als je geluk hebt. Je krijgt een telefoon en dan vragen ze jou: ‘Heb 

je familie in het buitenland?’ Als je met nee antwoord zeggen ze: ‘Heb je iemand die voor jou geld 

kan betalen?’ Als je met nee antwoord zeggen ze: ‘Het geld zit op je lichaam’. En dan worden je 

organen gepakt zonder een veilige operatie en tot je dood gaat. Ze hebben geen zorg voor jou, ze 

denken alleen aan geld. Slecht voor te stellen, maar dit soort mensen bestaat. Tekle zegt: ‘Ik heb een 

neef in Duitsland’. Dan zeggen ze: ‘Bel hem en zeg tegen jou neef dat als hij geen dertigduizend euro 

betaald, wij binnenkort jouw organen er uit gaan halen. De neef van Tekle schrikt heel erg en met 

behulp van andere families heeft de neef het geld betaald. Tekle komt vrij. 

VIJFTIGDUIZEND EURO 

Sara wordt vaak verkracht. Ze heeft haar neef gebeld die in Nederland woont en net klaar is met zijn 

opleiding. Ze vertelt hem dat, als hij geen vijftigduizend euro betaald, ze haar dood gaan maken. Haar 

neef is bijna gek geworden. Waar kan hij vijftigduizend euro vinden. Hij heeft zelf achtduizend euro 

spaargeld, maar dat is geen vijftigduizend. Hij huilt en belt met een trillende hand naar iedereen die 

hij kent: ‘Alsjeblieft help mij! Sara mijn nichtje is onder de maffia in de Sinaï en ik moet haar veel geld 

sturen’. Iedereen helpt hem. Soms met tweehonderd, soms met vijfhonderd en soms met duizend 

euro. Sara belt onder dwang nog een keer naar haar neef en moet vragen waar het geld blijft. De 

mannen in Sena zeggen dat ze te laat is met het geld. ‘We hebben geen tijd voor jou’. De neef vraagt 

met een smekende stem: ‘Alstublieft, geef mij nog een kans’. Ondertussen krijgt Sara straf, elke dag 

en elk uur. De neef van Sara belt nog een keer naar Eritrese mensen. Naar Eritreers in verschillende 

Europese landen en naar Amerika. Hij verzamelt het geld wat van hier en daar komt en heeft bijna 

vijftigduizend bij elkaar. Hij belt met Sara om haar te steunen. Sara is helemaal kapot van binnen en 

van buiten en zij zegt tegen haar neef: ‘Laat het maar, laat het maar’.  

TE LAAT 

Als Sara’s neef  het bedrag compleet heeft is hij heel blij. Hij rent om Sara te bellen en om te gaan 

betalen. Een man neemt de telefoon op. De neef vraagt naar Sara. Hij zegt: ‘Ik heb het geld en ik wil 

met Sara praten’. De man zegt: ‘Wie is Sara? Je bent te laat.’   

De organen van Sara zijn uit haar lichaam gepakt en in een koelkast naar Egypte vervoerd. Daar 

worden ze aan ziekenhuizen verkocht. Dit is een grote organenhandel. De neef van Sara wordt in het 

ziekenhuis opgenomen. Hij heeft drie dagen geen woord gesproken. Hij heeft zijn best gedaan maar 

volgens die man was hij te laaaaaaaaat.   

Amin Nabute  


