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Welkom 

Toelichting bij ‘Ubuntu’

De Ubuntufilosofie komt voort uit de traditionele levensstijl in zuidelijk Afrika en gaat over respect
voor al wat leeft, over gastvrijheid en hulpvaardigheid, spontaan delen wat je hebt. Die levensstijl
komt voort uit het inzicht dat alles en iedereen op aarde verbonden is. Wat je geeft, ontvang je dus
tegelijkertijd. Niet het individu staat voorop, maar de gemeenschap. Een mens is een mens omdat er
anderen zijn. 

Meningsverschillen,  andere  religies  en  levensbeschouwingen,  andere  visies  zorgen  ervoor  dat
mensen kunnen groeien. Verscheidenheid is iets om dankbaar voor te zijn. Nelson Mandela zei ooit
in een interview: ‘Ubuntu betekent niet dat je niet voor jezelf  opkomt. Maar als je het voortouw
neemt, doe je dat niet enkel voor jezelf,  maar met het oog op het algemeen belang. Eén van de
mogelijke vertalingen voor ‘ubuntu’ is: ‘ik ben omdat wij zijn’. 

Desmond Tutu voegde daaraan toe: ‘Iemand met Ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor
anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat er
genoeg zelfvertrouwen geput wordt uit het besef dat ieder mens een onderdeel is van een groter
geheel en geraakt wordt als anderen gemarteld, vernederd of onderdrukt worden. 

‘Je bent een echte mens, jij hebt UBUNTU.’ Volgens Desmond Tutu is dat het grootste compliment
dat een Afrikaan kan geven aan een Westerling. 

Yu u nobuntu. Jij zit in de gemeenschap. Jij bent geen individualist. Jij beseft dat je bestaat dankzij 
andere mensen. 

Ubuntu heb jij. Jij bent geen egoïstisch type dat geen rekening houdt met anderen. Jij hebt respect 
voor elke mens die je tegenkomt. 

Yu u nobuntu. Jou tegenkomen doet deugd. Jij maakt tijd. Jij maakt een feestje van elke ontmoeting. 
Jij kan een ander onthalen. Jij geeft hem erkenning. 

Jij hebt Ubuntu. Als iemand pijn heeft raakt jou dat ook. Wat gekwetst is, behandel je voorzichtig. 
Wat ziek is, wordt door jou verzorgd. 

Ubuntu is in jou. Als je angst hebt, grijp je niet naar een mes, want jij rekent op de gemeenschap 
rond jou. 

Ubuntu is rondom jou. In crisis weet je: ‘Onze gemeenschap is sterk.’ Jij geniet van de draagkracht 
van een heel netwerk, waar jij één geknoopt touw van bent, dat niet gelost wordt.

Videoclip ‘Ubuntu’ van Tourist LeMc 

Het leven is een lotto
Ik maak er een sport van

Ik trek even geen foto
Filter niks van de realiteit

Ieder heeft zijn rampspoed en



iedereen zijn zegening
Aan de tafel der verdoemden

wordt er honing en melk gemist
Ooh je bent wie je ontmoet

Kom je ooit jezelf tegen

Terug naar de bron, andere tijd
Oude bekenden van mekaar

Laten we ons verhaal en wat menselijkheid delen
Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt

Citaat: ‘ik ben omdat wij zijn’
Kennen we mekaar
En ooit beseffen wij

de wind raakt ons allemaal

Je hebt zoekers naar geluk
Je hebt zoekers naar rijkdom

Je hebt zoekers naar problemen
Il faut de tout pour faire un monde

We zijn chemie met teveel praat
We hebben muziek in de borst

Zij die leven om te haten,
Oh kill them with love, kill them with love.

Ik ben omdat wij zijn
meer dan de som der delen

Terug naar de bron, andere tijd
Oude bekenden van mekaar

Laten we ons verhaal en wat menselijkheid delen
Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt

Citaat: ‘ik ben omdat wij zijn’
We begrijpen mekaar
en ooit herinneren wij

de wind raakt ons allemaal.
Het is niet erg, nee

ooit vinden we mekaar terug
de wind raakt ons allemaal

Beeldmeditatie bij het hongerdoek ‘Ubuntu’

Chidi Kwubiri zegt over zijn inspiratie om zijn
hongerdoek te maken het volgende: ‘Ik ben
geïnspireerd door de beide langste rivieren in mijn
land, de Benue met zijn groenblauw water en de
okerkleurige Niger. Hoewel ze uit twee heel
verschillende bronnen stammen en daaruit gevoed
worden, vloeien beide stromen nabij Lokoja tezamen
en vervolgen dan gezamenlijk, elkaar versterkend,
vreedzaam, hun weg. Wanneer deze natuurkrachten
daadwerkelijk samen komen, elkaar onderling beïnvloeden en elkaar versterken, elkaar aankijken en 



kunnen zeggen: ‘Kijk, ik ben omdat wij zijn’, dan is dat precies dat wat ik wil uitdrukken en zeggen. 
Het geel keert zich naar het groen, het groen naar het geel, beide kleuren nemen elkaar in zich op, 
gaan op elkaar toe en zeggen tegen elkaar: ‘Ik ben omdat wij zijn’. Het gaat om veelvoud en eenheid. 
Ook al is onze oorsprong verschillend en ook onze identiteit, wij zijn toch altijd wij. We keren ons 
naar de ander toe en zeggen tegen de ander, tegen ons ‘tegenover’: ‘ik ben omdat wij zijn’.

Luistertekst van Stef Bos

Je moet van twee kanten komen
om elkaar te ontmoeten

Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn
Je moet geen doel voor ogen hebben

en je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent
Je moet niet alles willen verklaren

voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog

Je moet van twee kanten komen
om elkaar te ontmoeten

Je moet jezelf in de ander durven zien
zonder in die ander te verdwijnen

Het kan opeens zomaar voor je staan
het lijkt op iets om uit de weg te gaan

Dat is het vreemde van geluk
je maakt het waar of je maakt het stuk
Maar je moet van twee kanten komen

om elkaar te ontmoeten

Tweespraak 

Zolang er mensen zijn 
die leven vanuit een diepe huivering voor het leed van anderen

zal ik blijven hopen.

Zolang er mensen zijn 
die hun slaap laten voor het onrecht in de wereld

zal ik blijven vechten.

Zolang er mensen zijn 
die macht en aanzien weigeren om broos naast de anderen te staan

zal ik blijven liefhebben.

Zolang er gelovigen zijn 
die kiezen voor het echte evangelie met mensen aan de basis

zal ik blijven geloven.

Zolang er ouders zijn 
die met hun kinderen praten in open luisterbereidheid

zal ik blijven opvoeden.

Zolang er armen zijn
 die me binnen laten in de rijkdom van het vertrapte volk



zal ik me blijven inzetten.

Zolang er ruimte bestaat 
voor vergeving en opnieuw beginnen, bekennen en bekering,

zal ik anders gaan leven.

Tot slot

Wij bidden U Heer
om een geest van overleg

die ons zin geeft voor samenwerking,
om een geest van bescheidenheid,

die ons de grenzen van onze eigen beperkte deskundigheid doet erkennen,
om een geest van dienstbaarheid,

die ons eigen comfort opzij doet zetten voor de mens in nood,
om een geest van eerbied,

die ons naar iedere mens doet omzien
als naar een unieke mens, 

met zijn eigen geheim dat wortelt in U.

Amen


