
Brabants duo portretteert Ethiopische ouderen 
"Als ik de volgende generatie enkele woorden van wijsheid mag geven: luister naar de oudere 
mensen. Kom bij me zitten en ik heb een koffietje voor je en ik zal je alles vertellen over de dagen 
die voorbij zijn maar de culturele wortels die overblijven”. 

Corin van Poppel en Odette Bosmans fotografeerden en interviewden bijna aan jaar lang de 
bezoekers van een dagopvang voor dakloze ouderen in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Het 
resultaat is een boek met 39 indringende portretten en levensverhalen van mensen die zich 
ondanks droogte, oorlogen en onrecht staande hebben weten te houden. Vandaar de titel: 
Unbroken. 

Ethiopië ligt in de woelige Hoorn van Afrika. In de afgelopen decennia is het land veranderd van 
een eeuwenoud keizerrijk in een communistische dictatuur en daarna een autocratische 
politiestaat. Sinds april 2018 wordt het land geleid door premier Abiy Ahmed, die democratische 
hervormingen doorvoert en de nobelprijs voor de Vrede kreeg in 2019. 

De geïnterviewden in het boek hebben het allemaal zien gebeuren. Sommigen waren ooit 
welgesteld maar kregen te maken met de gevolgen van droogte of ziekte. Anderen raakten door 
de oorlog met Eritrea of door stom toeval van hun familie gescheiden. Wat al deze mensen bindt is 
dat ze op een moment in hun leven als dakloze op de straten van Addis Abeba terecht kwamen.  

De interviews van Bosmans en de foto’s van Van Poppel geven een indringend en fascinerend 
beeld van een generatie ouderen, die ondanks alles overeind is gebleven en die daarmee een diep 
respect afdwingt. 

Corin van Poppel uit Breda en Odette Bosmans uit Heeze wonen tijdelijk in Addis Abeba en hebben 
dit project op geheel vrijwillige basis uitgevoerd. 

Het opvanghuis voor dakloze ouderen in Addis Ababa is een project van de Congregatie van de 
Broeders van Onze Lieve Vrouw Te Lourdes, in de volksmond bekend als de Broeders van Dongen. 
De opbrengst van het boek komt geheel ten goede aan het project. De Goede Boeken Drukkerij 
heeft het boek tegen kostprijs gedrukt. Meer informatie over het project via: 
bgwprojects@gwgl.nl.  

‘Unbroken’ kost € 29,95 is te bestellen via: https://goedeboekendrukker.nl/unbroken.  

 

 


