De reflectie van een
onzekere toekomst
Fotografe Isabel Corthier en journaliste Janine Meijer trokken naar het
West-Afrikaanse Senegal om te onderzoeken of de landbouwprojecten
van de overheid een alternatief bieden voor de visuele lokroep die vanuit
Europa klinkt. • Beelden Isabel Corthier, tekst Janine Meijer
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Ook in een land als Senegal laten mensen zich
dagelijks overspoelen met beelden. Op sociale
media zien ze louter foto’s van succesverhalen.
In Europa lijkt roem en rijkdom binnen handbereik. Geen wonder dat deze jongeren – bijna
uitsluitend jongens – zich laten verleiden
om de gevaarlijke reis naar Europa te ondernemen. Met landbouwprojecten probeert de
overheid de jongeren een toekomst in eigen
land te geven.
“Voor vertrek namen we contact met verschillende NGO’s, belangenorganisaties en specialisten uit ons eigen netwerk”, vertelt Isabel
Corthier. Ze werkt al jaren als fotografe in de
humanitaire sector. Janine Meijer specialiseerde zich als journaliste in migratie en maakte
meerdere reportages in Afrika. “We spraken
niet alleen jongeren in stedelijke gebieden,
maar trokken ook diep het binnenland in”, legt
Isabel uit. “Deze projecten zijn gefinancierd
met Europees en Belgisch ontwikkelingsgeld.
Het doel is om de Senegalese jongeren een
waardig inkomen te bieden, opdat ze niet uit
de dorpen vertrekken en via steden als Dakar
naar Europa migreren.”

Afgesneden van de wereld

Senegal wordt niet geteisterd door oorlog of
hongersnood. Toch is het leven er allesbehalve

eenvoudig. In de rurale gebieden heeft slechts
38 procent van de Senegalezen elektriciteit.
Ook op het vlak van infrastructuur is er nog
veel werk. Slechts 35 procent van de bevolking
heeft een diploma secundair onderwijs.
Terwijl de levensomstandigheden zwaar zijn,
groeit de groep Senegalese jongeren. In Senegal
is 63 procent van de bevolking jonger dan 25
jaar. Elk jaar stijgt dat percentage. Al deze jongeren proberen met hard werken een beter leven te krijgen dan hun ouders. De landbouw is
vaak de enige sector waarin ze nog iets kunnen
verdienen. Maar zelfs na een dag keihard werken onder de verschroeiende zon hebben deze
jongeren nauwelijks genoeg geld om een maaltijd voor hun gezin op tafel te zetten. Migreren
naar Europa is voor velen de enige uitweg.

Mensensmokkelaars

“De verhalen over de levensgevaarlijke tocht
door de woestijn in Niger en de mishandelingen die deze jongeren moeten ondergaan in
Libië waren ronduit schrijnend”, zegt Janine
Meijer. “Toch blijven ze het opnieuw proberen
en zien ze Europa als het paradijs. Een duidelijk beeld van hoe hun leven er in Europa gaat
uitzien, hebben deze jongeren niet. Ze zijn
toch landbouwer of automecanicien. Daar is
altijd wel geld mee te verdienen, denken ze.”

Trots en zelfbewust

Het was niet eenvoudig te achterhalen hoe
deze jongeren leven en waar ze van dromen.
Weinigen spraken goed Frans. Maar allemaal
wilden ze graag poseren. “De beelden werden gemaakt met de Fujifilm X-T2 en de lens
XF35mmF1.4R, waarbij soms off-camera werd
ingeflitst”, vertelt Isabel. “Ik probeerde ook
symboliek in de beelden te steken. Sommige
jonge mannen heb ik laten poseren met hun
bijl op de borst. De armen en het werktuig vormen een kruis. De gevaarlijke tocht naar Europa kost heel wat jongeren het leven. Ook dit
is een kruis dat ze dragen. In een andere reeks
liet ik ze poseren bij een waterput. Hun reflectie is troebel. Voor mij staat dit symbool voor
de onzekere toekomst van deze jongeren.”
“Even ontsnappen uit het dagelijkse leven dat
wordt gedomineerd door harde fysieke arbeid
deed deze jongeren zichtbaar deugd”, zegt Janine. “Niet zelden vroegen ze na afloop of ze de
foto toegestuurd konden krijgen. Om op sociale media mee uit te pakken uiteraard.”
Dit artikel kwam tot stand met steun van het Fonds
Pascal Decroos voor Bijzondere Onderzoeksjournalistiek

www.janinemeijer.be
www.isabelcorthier.com

LINKER PAGINA Abdoulaye Seck, 30 jaar
LINKS - Thiam Elhadji,
36 jaar
RECHTS Khadim Diague, 30 jaar
“Als je echt vooruit wil
komen, moet je naar
Europa gaan”, zegt
Thiam Elhadji (36). Hij is
getrouwd en vader van
drie kinderen. “In Europa kan je in korte tijd
veel geld verdienen.”

Project Symbiose,
Kay Mor, Senegal
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BOVEN - Cheikh Ndaye, 20 jaar
RECHTSBOVEN - Babacar Ba, 19 jaar
RECHTS - Alioun Bousso, 18 jaar
“Er is geen elektriciteit en stromend water om de gewassen te
irrigeren. Wel een grote put waar we met zelfgemaakte plastic
emmers water uit halen. Als de generator niet werkt, droogt het
water in de put op.”
Project PARERBA, Keur Samba Gueye, Toubacouta, Senegal
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LINKS - Moussa Dabo, 25 jaar
LINKSONDER - Ndjassé Ndiop, 25 jaar
ONDER - Modou Diallo, 34 jaar
Modou Diallo probeerde vorig jaar in Europa te komen maar
zijn boot werd onderschept door de Senegalese kustwacht.
De boomlange Senegalees laat het er niet bij zitten. “Ik spaar
al voor een volgende poging.”
Project Symbiose, Nioro du Rip, Senegal
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BOVEN - De radio waarmee de jonge mannen hun werkdag
opvrolijken.
RECHTSBOVEN - Een bijl, het belangrijkste werktuig op het
project.
ONDER - Een traditioneel kopje thee wordt klaargemaakt op
houtskool.
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RECHTSBOVEN - De voeten van Abdoulaye Seck, 30 jaar.
ONDER - De voeten van Khadim Diague, 30 jaar.
RECHTSONDER - De voeten van Thiam Elhadji, 36 jaar.
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