
                          Opsoek naarUbuntu
Zuid-Afrika onder mijn huid

Op 18 juli 2018 verschijnt een belangrijk boek. Op-
soek naar Ubuntu. Geschreven door de Nederlandse 
‘leading lady of Ubuntu’, Annette Nobuntu Mul. 
Sinds zij in 2000 voor het eerst Zuid-Afrika be-
zocht, liet het land haar niet meer los. Het kroop 
onder haar huid. Bezorgde haar ‘hoendervel’. En 
met name één onderdeel ervan: 
de Ubuntu-filosofie, het geschenk van Nelson 
Mandela aan de wereld.
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If there are dreams about a beautiful South Africa,
there are also roads that lead to their goal.
Two of these roads could be named Goodness and Forgiveness. 
Nelson Mandela

Annette Nobuntu Mul: ‘Mijn boek is een speciale ode aan Nelson 
Mandela die precies op de dag dat Opsoek naar Ubuntu uitkomt, 
op 18 juli 2018, honderd jaar geworden zou zijn. Direct na zijn 
begrafenis bepleitte Desmond Tutu: “Madiba – de koosnaam voor 
Mandela – zou geen koud stenen standbeeld als verering hebben 
gewild. Hij zou gewild hebben dat we zouden zien dat hij ook maar 
een gewoon mens was. Een mens die de waarden van Ubuntu 
leefde en voorleefde. Menselijke waarden die allemaal in onszelf 
aanwezig zijn. In jou, in jou, in jou en in jou. Laten we elkaar daarin 
ontmoeten en op die manier ook Nelson Mandela in ere en in leven 
houden.”

In 2000 reisde Annette met haar gezin voor het eerst naar Zuid-
Afrika. Het voelde als thuiskomen. Een jaar later keerden ze 
terug, ditmaal voor een reis van drie maanden. Een reis waarin ze 
onderzochten of ze wellicht zouden willen emigreren. 
Annette: ‘We hebben er lang over nagedacht, en besloten het niet 
te doen. We moesten een droom loslaten, maar de liefde voor het 
land en mensen zal altijd blijven. You can leave South Africa, but 
it won’t leave you. Blijkbaar is mijn levensbestemming er een van 
verbinden, het bouwen van bruggen tussen twee werelden.’

In 2010, nadat zij Zuid-Afrika al een aantal malen had bezocht, had 
Annette een droom, een visionaire droom.
Annette: ‘Ik zie vier helderwitte neonletters met een blauwe 
achtergrond, als het ware een strakblauwe zomerlucht. De 
neonletters geven licht en ook de vorm is apart, vierkantig. SAUF 
staat er in de blauwe lucht geschreven. Een mannenstem zegt luid 
en duidelijk tegen mij: Jij moet in Nederland de South African Ubuntu 
Foundation gaan oprichten, SAUF dus. Op dat moment hield ik mij 
al ongeveer tien jaar bezig met de vraag: wat is Ubuntu? Hier kon ik 
niet om heen. Het voelde als een zielsopdracht.’

Ze werd de oprichter van de Ubuntu Society en is voorzitter van 
Stichting Ubuntu Nederland. In 2017 kreeg zij The African Special 
Recognition Award 2017. Na lang aarzelen schreef ze Opsoek naar 
Ubuntu, Zuid-Afrika onder mijn huid. In dit zeer persoonlijke boek 
gaat Annette op zoek naar Ubuntu in het contact met dierbare 
Zuid-Afrikanen die op haar levenspad zijn gekomen. Vaak met een 
bijzondere levensles. Voor haar en voor ons. 

Wat kunnen wij van Afrika, van Ubuntu leren?
Annette: ‘We willen allemaal vrede op aarde, liefde in relaties, een 
zingevend bestaan en geluk voor onze nabestaanden. Maar hoe 
komt het dan dat we dit al sinds mensenheugenis willen en het 
ons nog steeds niet lukt om zonder milieuvervuiling, oorlogen, 
arbeidsconflicten, familieruzies en echtscheidingen te leven? Ik ken 
geen mens die gaat trouwen met de bedoeling om te scheiden. Ik 
ken geen mens die een kinderwens heeft om uiteindelijk zijn »





kinderen te mishandelen of anderszins te verwaarlozen. Ik ken 
geen organisatie zonder constructieve doelstellingen. Ik ken 
geen kind dat geboren wordt om te pesten. Ik ken geen mens 
die niet het ‘goede’ wil voor zichzelf en de ander. Ik geloof in het 
goede van ieder mens. En dat vind ik terug in Ubuntu: respect, 
verantwoordelijkheid voor de ander, erkenning, betrouwbaarheid 
en verzoening. Ik pretendeer in de verste verte niet dat ik wéét wat 
Ubuntu is; vandaar mijn zoektocht, mijn vragen, mijn verbazingen, 
mijn worstelingen en genieten in de ontmoetingen met dierbare 
Zuid-Afrikanen en Zuid-Afrikaners om hen de vraag te stellen: wat 
betekent Ubuntu in jouw leven en wat kan onze wereld van Ubuntu, 
van Zuid-Afrika leren?’

Haar ontmoetingen vullen allemaal een onderdeeltje van de 
Ubuntu-filosofie in: Kevin Chaplin, de voorzitter van de Amy 
Foundation, opgericht ter ere van een Amerikaans meisje dat 
door vier zwarte jongens vermoord werd. Ze ontmoet ook twee 
van de moordenaars die dankzij Ubuntu hun leven een totaal 
andere wending hebben gegeven. Ze ontmoet Christo Brand, de 
gevangenbewaarder van Nelson Mandela, Mpho Tutu, dochter van 
aartsbisschop Desmond Tutu die voorzitter was van de Waarheids- 
en Verzoeningscommissie, maar ook Lungi in Khayelitsha, en 
bewoners van Railton, de gekleurde wijk van Swellendam.
Annette volgt in Opsoek naar Ubuntu het levensverhaal van 
achttien Zuid-Afrikaners en daarmee de geschiedenis van een door 
apartheid verscheurd land, ze ziet de littekens op de ziel van de 
mensen die onder dit vreselijke regime hebben moeten buigen. Ze 

ervaart de pijn, en ziet de hoop, de wil en wens om van het leven 
iets te maken. Het beste te maken. Voor zichzelf en voor anderen. 
Want wij zijn omdat jij er bent.
Annette: ‘Nelson Mandela benadrukte: Ubuntu is een 
onuitputtelijke bron van wijsheid, liefde en menselijkheid en 
juist geen dogmatiserende godsdienst of opgelegde leer. Het is 
een bron, waaruit we kunnen putten in de steeds veranderende 
dynamiek van ons leven, dus juist géén vastgelegde rode loper, een 
weg die we zouden moeten afleggen met regels en geboden.’ ˙
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