
James	  
	  
	  
Enkele	  jaren	  geleden	  hebben	  wij	  onder	  de	  titel	  “	  Van	  Mambapoint	  to	  
Larouche”	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  Stichting	  Vrienden	  van	  Larouche.	  
	  
La	  Rouche	  is	  een	  alias	  voor	  Jan	  Crins.	  Hij	  is	  in	  2009,	  na	  een	  kort	  
ziekbed,	  overleden.	  Enkele	  jaren	  daarvoor,	  van	  ziekte	  was	  toen	  
uberhaubt	  nog	  geen	  sprake,	  heeft	  hij	  aan	  zijn	  vrienden	  gevraagd	  om,	  
als	  er	  ooit	  iets	  met	  hem	  zou	  gebeuren,	  er	  voor	  te	  zorgen	  dat	  zijn	  
nalatenschap	  aan	  goede	  doelen	  besteed	  zal	  worden.	  Hier	  is	  de	  
Stichting	  Vrienden	  van	  La	  Rouche	  uit	  voortgekomen.	  
	  
Geheel	  overeenkomstig	  de	  wens	  van	  Jan	  Crins	  wordt	  zijn	  
nalatenschap	  besteed	  aan	  goede	  doelen.	  De	  Stichting	  Vrienden	  van	  La	  
Rouche	  draagt	  hier	  zorg	  voor	  en	  heeft	  het	  Lejofonds	  uitgekozen	  als	  
een	  van	  de	  goede	  doelen.	  Om	  de	  verkregen	  donaties	  in	  de	  geest	  van	  
Jan	  Crins	  te	  besteden	  is	  scholing	  het	  kernwoord.	  
	  
Door	  de	  verkregen	  donaties	  heeft	  het	  Lejofonds	  gehandicapte	  
kinderen	  en	  kansarme	  kinderen	  naar	  school	  kunnen	  sturen.	  Een	  van	  
hen	  is	  James,	  een	  dove	  jongen.	  
	  
James	  treffen	  we	  in	  2010	  aan	  op	  het	  platteland	  	  rond	  het	  dorpje	  Seeta	  
Nazigo.	  Hij	  maakt	  een	  onverzorgde,	  uitgebluste	  en	  futloze	  indruk.	  
Zijn	  ogen	  staan	  dof.	  	  
	  
James	  woont	  bij	  zijn	  vader,	  maar	  die	  bekommert	  zich	  in	  feite	  niet	  om	  
hen.	  James	  is	  meestal	  te	  vinden	  bij	  zijn	  grootouders	  die	  in	  de	  buurt	  
wonen.	  Oma	  is	  gek	  op	  James,	  het	  is	  haar	  petekind.	  maar	  zij	  is	  door	  
haar	  leeftijd	  niet	  in	  staat	  goed	  voor	  hem	  te	  zorgen.	  	  
	  
James	  is	  14	  jaar	  wanneer	  we	  hem	  voor	  de	  eerste	  keer	  ontmoeten.	  Hij	  
heeft	  nog	  nooit	  een	  school	  van	  binnen	  gezien.	  
	  
Door	  de	  donaties	  van	  de	  Stichting	  Vrienden	  van	  Larouche	  is	  het	  
mogelijk	  dat	  James	  geplaatst	  wordt	  op	  het	  internaat	  van	  de	  Bishop	  
Westschool.	  Aan	  de	  school	  is	  een	  dovenafdeling	  verbonden.	  	  
	  
Wanneer	  we	  James	  na	  een	  aantal	  weken	  onderwijs	  weer	  bezoeken,	  
komt	  er	  een	  stralende	  jongen	  op	  ons	  afgerend.	  James	  geniet	  weer.	  



James	  geniet	  van	  het	  onderwijs	  ondanks	  dat	  hij	  geplaatst	  is	  in	  de	  
eerste	  klas	  tussen	  	  6-‐	  en	  7	  –jarigen.	  
	  
James	  weet	  wie	  Jan	  Crins	  is	  en	  wat	  hij	  aan	  hem	  te	  danken	  heeft.	  Hij	  
staat	  op	  de	  foto	  samen	  met	  een	  foto	  van	  Jan	  Crins.	  Die	  foto	  prijkt	  ook	  
op	  de	  openingspagina	  van	  de	  website	  van	  de	  Stichting	  Vrienden	  van	  
Larouche.	  
	  

	  
	  
	  
We	  blijven	  James	  volgen.	  Wanneer	  we	  in	  Oeganda	  verblijven,	  
bezoeken	  we	  hem	  zoveel	  mogelijk	  op	  het	  internaat.	  We	  worden	  dikke	  
maatjes.	  	  
James	  blijkt	  een	  pientere	  jongen	  te	  zijn.	  Wanneer	  we	  
handvaardigheidsmateriaal	  voor	  hem	  mee	  nemen,	  heeft	  hij	  snel	  in	  de	  
gaten	  wat	  de	  bedoeling	  ervan	  is.	  Hij	  geniet	  van	  meegebracht	  
figuurzaagmateriaal	  en	  is	  er	  direct	  	  erg	  handig	  in.	  
	  
James	  geniet	  en	  wij	  genieten	  van	  James.	  
	  
Inmiddels	  kan	  James	  lezen	  en	  schrijven	  en	  beheerst	  hij	  de	  
gebarentaal.	  
	  
Voor	  vertrek	  naar	  Oeganda	  krijgen	  we	  berichten	  door	  dat	  James	  zich	  
niet	  langer	  thuisvoelt	  op	  de	  Bishop	  West.	  En	  dat	  heeft	  alles	  te	  maken	  
met	  zijn	  leeftijd.	  Als	  17-‐jarige	  jongen	  voelt	  James	  zich	  niet	  langer	  
thuis	  tussen	  de	  kleintjes.	  Zelf	  geeft	  hij	  aan	  erg	  graag	  naar	  een	  school	  
voor	  voorbereidend	  beroepsonderwijs	  te	  gaan.	  	  



	  
	  
De	  school	  is	  in	  de	  buurt	  en	  James	  kan	  er	  lopend	  heen.	  We	  kunnen	  ons	  
dit	  zeer	  wel	  voorstellen	  
	  
We	  bezoeken	  James	  om	  de	  overgang	  naar	  	  de	  school	  voor	  
voorbereiden	  beroepsonderwijs	  te	  regelen.	  Wanneer	  we	  bij	  het	  huis	  
van	  zijn	  oma	  aankomen	  is	  James	  niet	  te	  zien.	  Maar	  de	  tam-‐tam	  werkt.	  
Kinderen	  wijzen.	  En	  daar	  zien	  we	  iemand	  in	  de	  verte	  aan	  komen	  
rennen.	  	  
	  

	  



Hij	  struikelt	  bijna	  omdat	  hij	  zichzelf	  als	  het	  ware	  voorbijrent.	  Het	  is	  
James.	  Een	  lange	  omhelzing	  volgt.	  	  
	  

	  
	  
Samen	  met	  oma	  en	  James	  gaan	  we	  naar	  school	  om	  James	  in	  te	  
schrijven.	  	  De	  school	  is	  prachtig	  ruim	  gelegen.	  James	  zal	  er	  een	  
opleiding	  krijgen	  tot	  timmerman.	  De	  klasjes	  zijn	  klein,	  slechts	  zes	  
leerlingen.	  De	  leerlingen	  kunnen	  dus	  alle	  aandacht	  krijgen.	  	  
Nu	  James	  kan	  lezen	  kunnen	  we	  met	  hem	  communiceren	  door	  korte	  
berichtjes	  op	  papier	  te	  schrijven.	  James	  heeft	  zin	  in	  zijn	  nieuwe	  
school.	  
	  

	  



	  
En	  dan	  volgt	  er	  een	  prachtig	  bericht	  voor	  James.	  Een	  doof	  vriendje	  
krijgt	  ook	  een	  plaats	  op	  de	  school.	  	  
	  
James	  weet	  nog	  niet	  dat	  er	  nog	  een	  schitterend	  bericht	  voor	  hem	  
volgt.	  Opnieuw	  wordt	  het	  Lejofonds	  bedacht	  met	  een	  prachtige	  
donatie	  van	  de	  Stichting	  Vrienden	  van	  Larouche.	  James	  is	  verzekerd	  
van	  zijn	  opleiding	  tot	  timmerman.	  
	  

	  


