
ongeveer honderd schepen.'

Dat het niet veilig was op zee, bleek wel toen de boot

van Janina Kusio-Lang op een mijn stuitie, waardoor er

een gat in de voorsteven sloeg. Gelukkig haalde de boot

Dar es Salaam.

Vanuit deze haven is Janina Kusio-Lang naar eigen zeg-

gen naar de haven van Juba gebracht en nam vervolgens de

boot over het meer van Tanganyika naar Mpulungu. Dat

kan echter nie! want Juba ligt in Zuid-Sudan. Dit geeft aan

dat de mensen eigenlijk niet wisten, en nog steeds niet we-

ten, waar ze precies heengingen.

Onderzoek in de ar- 
:

chieven in Lusaka en

gesprekken mel Dam-

son Chizu Simpung-

we, die is geboren in

1939 en bij Abercorn

woonde als kleine ion-
gen, wijzen uit dat de

Poolse vluchtelingen

mel. als bestemming

Abercorn kamp, via

Dar es Saiaam met de

Irein naar Kigoma gin-

gen, met de boot naar

Mpulungu en daar-

vandaan met trucks 
Inaar het kamp.

Sprinkhanen
Damson Chizu Simpungwe herinnert zich het kamp

goed. Hij ging er vaak heen toen hij klein was, samen met

zijn broer en wat vrienden. Meestal hadden ze iets bij zich

voor de mensen in het kamp, zoals eieren of noten. Offi-

cieel mochten ze niet het kamp ir1 maar soms giipten ze

stiekem naar binnen. Volwassenen hadden wel toegang

om de Poolse vluchtelingen te leren hoe ze zelf handvatten

konden maken voor de scheppen en bijlen die ze van de

Zambianen kochten. Soms verkochten de Polen kleding,

die ze hadden gekregen van bijvoorbeeld het Rode Kruig

aan de Zambianen. Of ze ruilden kleren tegen eten' Dat

was echter niet toegestaan en a1s de kampleiding er achter

kwam, werden mensen berispt. Toch werd het regelmatig

gedaary want voedsel was in het Abercorn kamp niet altijd

ruim voorradig. De Zambianen leerden de vluchtelingen

daarom wat er in de buurt eetbaar was, zoals proteïne-

rijke sprinkhanen en fruit dat in het wild groeide. Maar

ook vogels, zoais parelhoenderen. De Zambianen leerden

de Poolse mensen dat ze een val konden maken om die te

vangen. Maar ook hoe ze vogeis met een katapult uit de

boom konden schieten.

Sluiting
Vanaf januarí 1944

gingen de Poolse kam-

pen in Afrika lang-

zaamaar. dicht. Uit
officiële documenten

blijkt dat het aantal

Poolse medewerkers

vanaf die datum tot
een minimum werd
teruggebracht. In Zuid
Afrika vestigde zich

een behoorlijk aantal

Po1en, in de andere

landen werden zij niet
geacht te blijven. Velen

gingen naar Engeland

waar hun mannen

werden getraind en

cursussen kregen om banen te kunnen vinden in de bur-

germaatschappij. Anderen gingen naar Canada, Nieuw

Zeeland, Australië etc.

In september 1950 waren alle kampen in oostelijk Afri-
ka dicht. In Zambia mochten vluchtelingen met een baan

van minimaal zes maanden of met genoeg geld om zich-

zelf te kunnen bedruipen, blijven en uiteindelijk kregen er

245 een verblijfsvergunning. Vanuit het Abercorn kamp

waren het er drie; een jonge alleenstaande man, Czeslaw

Mecner en een éenouder gezin van wie de vader was ver-

mist in Europa. Dit gezin, Bieroóska, bestond uit moeder

JozeÍa, zoon Olgierd en dochter Wanda. Olgierd was piloot

en overleed jong toen zijn viiegtuig inZambia neerstortte'

Zrjn zus Wanda leeft nog en woont in Zuid Afrika met

haar kinderen en kleinkinderen.
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