
Christopher 

Chris is nu 15 jaar. Hij woont al vanaf zijn 13 jaar in het weeshuis op Makeni. Hij is daar 

gelijk gekomen met zijn broer David en Francis. Zijn moeder leefde toen nog maar was 

erg ziek. Ze bezocht de jongens als dat mogelijk was. Na 2 jaar overleed zij. Ook zijn 

vader is overleden. David zijn oudste broer woont nu buiten Makeni en doet een 

opleiding voor automonteur. 

Francis woont nu nog op het centrum, maar gaat binnenkort studeren.  

Chris vindt het moeilijk dat hij zijn broers dan veel minder ziet. 

Chris werd als kleine jongen erg verwent door alle meisjes in het weeshuis. Hij trok toen 

en nu altijd op met Maybin, ze zijn vrienden maar het voelt alsof ze familie zijn. 

Chris zit nu in grade 8. Vakken als engels, science en geschiedenis vindt hij leuk. Andere 

vakken vindt hij moeilijk en heeft daar extra hulp bij nodig. Eigenlijk is hij geen 

studiebol. Werken in de tuin en keuken vindt hij leuk. 

Hij is nu toezichthouder op school. Dat houdt in dat hij andere kinderen mag aanspreken 

op hun gedrag en indien nodig mag melden bij het schoolhoofd als er iets mis is. 

Chris zou soldaat willen worden, maar dan moet hij grade 12 halen zo vertelt hij. 

Ook lijkt hem het erg leuk om op de luchthaven te werken. 

Het liefst zou hij zijn hele leven op het centrum blijven wonen, want dit is zijn thuis. 

Als hij op vakantie gaat, dan gaat hij naar zijn oom in de township. Hij ziet daar wel 

tegenop, maar vindt het ook leuk om iedereen weer te zien. 

Het liefst zou hij naar Holland gaan om daar de vrijwilligers te gaan bezoeken. 

Chris hoopt dat hij de zelfde kansen krijgt als zijn broers en straks ook buiten het 

centrum mag gaan studeren. 

             


