
RITA ERNESTO 

 

Begin juni 1997 werd zij, vergezeld van een baby van 

ongeveer twee jaar, opgenomen in het Centraal Ziekenhuis 

van Maputo. Zij bleek doofstom te zijn. Haar leeftijd werd 

geschat op ongeveer 19 jaar. Op een of ander papier dat zij 

bij zich had, kwam de naam Rita Ernesto voor, 

waarschijnlijk haar naam. Na enkele dagen behandeling 

tegen malaria werd zij genezen verklaard en ontslagen. 

Maar zij was niet in staat iemand duidelijk te maken waar 

ze vandaan kwam en niets wees erop dat ze de weg wist 

naar huis of naar iemand van haar familie. Zodoende bleef 

zij met haar kind enkele dagen lang bivakkeren 

in de wachtkamer van de Eerste Hulp van het ziekenhuis 

waar zij de nodige hulp kregen van het dienstdoende 

personeel. 

Op zoek naar een oplossing, werd een beroep gedaan op Centrum Mutanyana Weru om 

moeder en kind op te nemen totdat plaats van herkomst of enig adres van familie bekend 

zou worden. Op dat moment was niet te voorzien dat daarvoor meer dan tien jaar nodig 

zouden zijn. Zo verbleef Rita in Centrum Mutanyana Weru van 13 juni 1997 tot begin 

2009. Bij de overdracht van het centrum aan de Paters Orionieten, eind september 2008, 

gaf zij te kennen  dat ze niet in het centrum wilde blijven. Zodoende werd zij ingedeeld  

in een groep van vier vrouwen die in aanmerking kwamen voor een re-integratieproject. 

In januari 2009 werd deze groep gehuisvest in Bolaze, district Marracuene, ongeveer 35 

km van Maputo. Van een vrouw uit deze streek, al jaren lang woonachtig in Zuid-Afrika,  

in mei 2010 thuis op vakantie, kwam er eindelijk informatie over de verblijflaats van de 

familie van Rita: ergens tussen Komatipoort en Malelane, een 50 a 60 km van de 

Mozambikaanse grens. Omdat niemand van haar familie kwam opdagen om haar op te  

halen, is Rita zelf, vergezeld van een buurvrouw, op zoek gegaan naar haar familie en 

slaagde daarin binnen twee dagen. Helaas was haar moeder een week eerder overleden. 

Na anderhalve maand, eind januari 2011, keerde Rita terug naar Bolaze, maar met het 

idee later definitief terug te keren naar Zuid-Afrika. Zo is Rita, eind juni 2011, gepakt en 

gezakt, naar haar familie vertrokken, samen met haar zoontje van anderhalf jaar, maar 

zonder haar oudste zoon, intussen 16 jaar oud, die pertinent weigerde met moeder mee te 

gaan. Twee jaar geleden van moeder weggelopen, is hij kort daarop in een 

opvangcentrum voor straatkinderen terechtgekomen. 


