PREMIUM
Nicole van Elteren met Teleza bij speelboerderij Den Scherpenberg in Rucphen. Op
de achtergrond haar ouders met haar twee eerder geadopteerde dochtertjes Maria
en Diana uit Malawi. Nicole wil ook de drie maanden oude Teleza adopteren. Dat
kindje heeft een hartafwijking. © Riet Pijnappels

Nicole van Elteren (33): ‘Teleza
gaat dit overleven, daarvoor zet ik
alles op alles’
OUDENBOSCH/ZUNDERT - Voor het eerst in acht jaar is Nicole van Elteren (33)
terug in Nederland. Met twee adoptiekinderen uit Malawi en de kleine Teleza.
Het baby-meisje dat een hartafwijking heeft en snel moet worden geopereerd.
Anders overlijdt het. ,,Dit moet lukken.”
Edine Wijnands 21-12-19, 13:59 Bron: BN DeStem

,,Voel haar voorhoofd eens.” In haar woonkamer in Oudenbosch heeft Lilian van
Elteren de drie maanden oude Teleza in haar armen. Het hoofdje voelt klam. ,,Ze
zweet. Altijd. Door de gaatjes in haar haar hart moet haar lijfje keihard werken.”
Teleza is haar kleindochter. Of eigenlijk nog niet. Haar dochter Nicole van Elteren
(33) wil het kindje adopteren. ,,Maar dat is nog niet rond”, vertelt Nicole. ,,Ik ben nu
nog haar pleegmoeder.”
In de woning van haar ouders slaat Nicole de trui die ze draagt stevig om zich heen.
Voor het eerst sinds bijna acht jaar is ze terug in Nederland. ,,En als je Malawi
gewend bent, is het hier behoorlijk koud”, lacht ze.

Bijzonder verhaal
Haar verhaal is bijzonder. In 2012 nam Nicole drie maanden onbetaald verlof van
haar topbaan bij modemerk Tommy Hilfiger om vrijwilligerswerk te doen in Malawi.
Op een dag, niet lang voor ze zou terugkeren naar Nederland, kreeg ze in het lokale
ziekenhuis van Nkhoma de doodzieke Maria in de armen gedrukt. Een baby van
twee, drie dagen oud.
Maria bleek een oma te hebben. ,,Maar zij kon niet voor haar zorgen.” Toen de oma
wanhopig een beroep deed op haar, nam Nicole, toen 26 jaar oud, een rigoureuze
beslissing. Ze zei haar baan op, adopteerde het kindje en besloot in Malawi te
blijven.
Het bleef niet bij dat ene kindje. Zo’n anderhalf jaar later werd Diana binnengebracht.
Een meisje van toen ongeveer achttien maanden dat zo verwaarloosd was dat het
meer dood dan levend was. Ook haar adopteerde Nicole.

Frietjes
De twee meisjes, allebei 7 jaar, zijn inmiddels gezonde kinderen. In het vreemde
Nederland spelen ze als elk ander kind bij opa en oma met poppen en Lego. Een
Disneyfilm op de achtergrond, een bord frietjes op tafel. Dat zij er zonder Nicole
waarschijnlijk niet meer waren geweest, beseffen zij geen seconde.

Nicole van Elteren (gele trui) thuis bij haar ouders in Oudenbosch. Rechts haar
moeder Lilian met de kleine Teleza op schoot. Aan tafel spelen haar adoptiedochters
Diana en Maria met hun opa memory. Frietjes bij de hand. © peter van
trijen/pix4profs
Thuis, in Malawi, delen ze hun moeder met zestien anderen. Kinderen die, net als
Diana, hun ouders verloren. Of voor wie, zoals Maria, de eigen familie niet kan
zorgen. Kinderen die -soms in afwachting van een adoptie- bij Nicole wonen. Nicole
die ook nog eens 85 zuigelingen in de regio aan melk helpt en hun families bijstaat
met landbouwprojecten, huisvesting en scholing.

Ruis op borst
Nicole werkt dag en nacht. De adoptie van nog een kindje lag niet in de planning.
Maar toen de oma van Maria opnieuw bij haar aanklopte, dit keer met de zieke
Teleza in haar armen, kon Nicole niet anders.
Nicole: ,,Teleza is de kleindochter van de zus van Maria’s oma. Drie dagen na de
geboorte is de moeder gestorven. Teleza was ziek. Had een soort bloedvergiftiging.
Maria’s oma bracht haar naar Nkhoma.”
Daar in het ziekenhuis ging het snel beter met de zuigeling. ,,Maar ze hoorden een
ruis op haar borst.” Er bleek een gaatje in het hart te zitten. ,,Op zich maakte ik me
daar niet druk over. Vaak groeit dat dicht. Maar toen Teleza werd overgebracht naar
een ziekenhuis in hoofdstad Lilongwe bleek dat ze niet één, maar vier gaatjes in het
hart had. Twee van een halve centimeter, twee van drie millimeter.”

India

Een ernstige diagnose. ,,Ik hoorde dat als Teleza niet na negen maanden wordt
geopereerd, ze zo goed als zeker overlijdt.” Alleen: ,,In Malawi worden zulke
hartoperaties niet uitgevoerd. Daarvoor werkt het land samen met India.”
Dus? ,,Vroeg ik Maria’s oma of ze met Teleza naar India wilde.” Oma die haar dorp
nauwelijks uitkomt, die vrijwel geen geld heeft voor eten. Laat staan voor paspoorten,
visa en tickets. Die bovendien thuis zorgt voor een huis vol kleinkinderen en nichtjes
en neefjes van wie de ouders zijn overleden. Sommigen zijn besmet het hiv. ,,En
ook Maria’s moeder woont nog bij haar.” Een vrouw met een geestelijke beperking,
die na een verkrachting na 28 weken in een bos beviel van Maria. Het kind liet ze
achter in de brandende zon.
Oma heeft het zwaar, weet Nicole maar al te goed. Even overwoog ze om Teleza
aan te bieden voor buitenlandse adoptie. ,,Maar dat kon ik niet over mijn hart
verkrijgen. Teleza is familie van Maria. Hoe zou ik haar later moeten uitleggen dat zij
wel, maar haar achternichtje niet bij mij kon blijven?”

Lang traject
Bovendien duurt een buitenlandadoptie lang. Misschien te lang. Nicole: ,,Onlangs
werd in het ziekenhuis een jongetje van anderhalf binnengebracht. Net als Teleza
heeft hij gaatjes in het hart. Hij is nooit behandeld. Nu heeft hij zo weinig zuurstof, dat
er geen hoop meer is voor hem. Hij gaat dood.”
Nicole pakt Teleza over van haar moeder. Kijkt hoe het kindje met een handje naar
haar mouw grijpt. ,,Daar moet je toch niet aan denken”, zegt ze dan.

Kosten
Via een bevriende Nederlandse arts in Malawi heeft Nicole contact met een specialist
in Leiden. ,,Eén dezer dagen gaan we bij hem langs.” En dan? Terwijl haar vader
met Diana en Maria buiten gaat fietsen, zwijgen Nicole en haar moeder even. ,,Ja”,
zegt Nicole. ,,Dat weten we nog niet. Omdat Teleza niet mijn kind is, vergoedt de
verzekering niet de operatie.”
Dus? ,,We komen er wel uit”, is Nicole optimistisch. Haar moeder vult haar aan. Met
moeite en hard werken, krijgen zij en Nicole elk jaar opnieuw toch ook de kosten rond
voor de projecten in Malawi? ,,Dus dan moet dit ook lukken”, zegt Lilian. Nicole knikt.
Teleza, weet ze, gaat dit overleven. Daarvoor zet ze alles op alles.

ZUNDERT. Foto Jan Stads / Pix4Profs Tijdens een activiteit in Café Malawi waar in
Zundert (Molenstraat 2) deze dagen geld wordt ingezameld voor de projecten van
Nicole van Elteren, vermaken haar dochters Diana en Maria zich prima. ©
Pix4Profs/Jan Stads
Café Malawi Zundert
In Zundert, het dorp waar Nicole van Elteren opgroeide, zijn op dit moment talloze
acties bezig om geld in te zamelen voor de projecten van Nicole. Climax van de
actie, die Café Malawi (zie Facebooksite) is genoemd, is op 28 december. Tijdens
een avondvullend programma met debat, muziek, cabaret en theater, wordt het
bedrag bekend gemaakt dat bijeen is gehaald. Nicole gebruikt het geld voor haar
kindertehuis, haar melkproject en de andere projecten die ze heeft in Malawi. Voor
de operatie van Teleza probeert ze op andere wijze aan middelen te komen. Meer
informatie over haar projecten:http://afrianafoundation.org.

