
Aids dichtbij

Als je zelf geen hiv hebt of niemand kent die leeft
met hiv, dan lijkt aids als snel ver weg. Het simpele
feit dat te veel mensen aids als ‘ver weg’ kunnen
beleven, maakt de mondiale strijd tegen aids
moeilijk. Want wat ver weg is, kan te gemakkelijk
vergeten worden.

De cijfers lijken voor zich te spreken. Wereldwijd
leven ruim veertig miljoen mensen met hiv, het
virus dat aids veroorzaakt. Jaarlijks sterven meer
dan 3 miljoen mensen aan de gevolgen van aids.
Cijfers die ieder jaar weer stijgen. Maar de cijfers
vertellen het echte verhaal niet; het verhaal van
vrouwen en kinderen die het meest getroffen 
worden; het verhaal dat meer dan 90% van de
mensen met hiv in ontwikkelingslanden leeft zon-
der effectieve medicijnen; het verhaal van verdriet,
rouw, uitstoting en eenzaamheid.

Han Nefkens leeft met hiv. In zijn columns over hiv
die in dit boekje verzameld zijn, ontrafelt hij voor
de lezer wat dit betekent. Hij laat ons zien hoe hiv
niet alleen zijn lichaam maar ook het dagelijks
leven infecteert, soms op zijn kop zet maar hem
ook bewust maakt van het bijzondere… in mensen
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en kunst. Hij gaat echter nog een stap verder en
zoekt de confrontatie op met mensen in 
ontwikkelingslanden. Mensen voor wie nog geen
behandeling beschikbaar en hiv dus nog steeds een
doodvonnis is. In die confrontatie maakt hij de
kloof tussen het Westen en ontwikkelingslanden
pijnlijk voelbaar. Voor hem is aids niet ‘ver weg’;
noch in zijn eigen leven, noch in het leven van de
mensen die hij daar ontmoet.

Door ons mee te nemen in de heftige emoties en
de intimiteit van die ontmoetingen, slaat hij een
brug tussen leven met hiv ‘hier’ en ‘daar’. Zo brengt
hij aids dichterbij. Tegelijkertijd klaagt hij de kloof
tussen arm en rijk aan en daagt hij de lezer uit
steeds zelf antwoord te geven op de vraag: Hoe ver
weg is aids eigenlijk voor mij?

Peter van Rooijen, directeur Aids Fonds
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