Moeilijk werken in de hitte van Mali.
Op zaterdag 27 oktober a.s. wordt in Kaatsheuvel de Veteranendag Hart van Brabant (voorheen
Regionale Veteranendag) gehouden. Voor de veteranen is er een besloten programma in het nieuwe
gemeentehuis. Voor iedereen wordt op het Anton Pieckplein een groot aantal voertuigen en
materiaal, zoals deze zijn gebruikt tijdens de diverse missies, uitgestald. Ook voor kinderen zijn er
speciale activiteiten. Veteraan Bjorn van den Broek zal zeker op die dag in Kaatsheuvel aanwezig zijn.
Bjorn van den Broek (34) uit Tilburg heeft inmiddels drie uitzendingen achter de rug. De eerste
uitzending ging in 2005 met de missie EUFOR 2 naar Bosnië Herzegovina. Daar was hij gelegerd in de
plaats Travnic en werkte hij als waarnemer voor de Europese Unie. Van november 2007 tot maart
2008 was hij ingedeeld bij de Battle Group 5 in Afghanistan, waar hij werkte als
pelotonscommandant pantserinfanterie.
Een grotere uitdaging was zijn derde uitzending met de missie Minusma 1 naar Mali. Van april tot
september 2014 vertoefde Bjorn in dit Afrikaanse land. Hij was ingedeeld bij de eerste lichting die
naar dit land ging om in de plaats Goa het kamp Castro in te richten. In dit kamp werkte hij samen
met ruim 400 andere Nederlandse militairen. De eenheid bestond voor een groot deel uit personeel
van de Koninklijke Luchtmacht, die werkzaam waren bij het Helidetachement en personeel van de
Koninklijke Landmacht die werkzaam waren bij de Special Forces, een inlichtingen eenheid en
logistieke ondersteuning. Verder was er ook een wachtdetachement uit Oirschot aanwezig. De
toenmalige kapitein van den Broek deed zijn werk als inlichtingenofficier.
Bjorn van den Broek: “Het moeilijkste van deze uitzending was het werken onder temperaturen van
gemiddeld 48 graden Celsius, terwijl het ’s nachts 30 graden bleef. De hoogst gemeten temperatuur
in de schaduw was 55 graden. In de eerste periode volgden wij een uitgebreid programma om te
acclimatiseren. Het lichaam had ongeveer een maand nodig om onder die moeilijke omstandigheden
goed te kunnen functioneren. De eerste weken liepen we drie keer per week iedere morgen en
iedere avond een rondje van 20 minuten. Daarna werd dat opgevoerd tot rondjes van 40 minuten en
op het einde van de acclimatiseringsperiode liepen we die rondjes met scherfwerend vest om. In het
begin dronken we 10 liter water per dag. Later werd dat 6 à 7 liter.”

Het werk van Bjorn van den Broek speelde zich voornamelijk af op Kamp Castor. In de eerste weken
hielp hij met de opbouw van het kamp, door tenten mee op te zetten en kabels in te graven. Overdag
werden de binnengekomen inlichtingen verwerkt en ’s avond was er rust en ontspanning, wanneer
dat kon. Dit gebeurde allemaal nog in tenten, waar de temperatuur ook opliep tot boven de 40
graden. Iedere dag stond Bjorn van den Broek om 06.15 uur op en een uurtje later zat hij achter zijn
bureau. Van 14.00 tot 16.00 uur was de middagpauze en daarna werkte men door tot 17.30 uur. Na
het eten werd er even hard gelopen en daarna werd de tijd doorgebracht met het kijken naar de TV
of een film. Om 21.30 uur ging het licht uit. Bjorn: “Op het einde van de dag was je helemaal op. Je
concentratie was veel minder en zelfs het lezen werd moeilijker. De hitte had ook impact op het
materiaal. Zo gebeurde het wel eens dat de zolen van je schoenen door de hitte loslieten. Het
werken en leven onder die omstandigheden viel me zwaarder dan ik dacht.”
Direct na het beëindigen van de uitzending verbleef de eenheid eerst twee dagen op de Canarische
Eilanden. Hier werden gesprekken gevoerd om te kijken hoe de manschappen de uitzending waren
doorgekomen. Het grootse deel van deze dagen was voor henzelf om te ontspannen. Later volgde in
Nederland wederom een terugkeergesprek en een recuperatieoefening. De nazorg werd afgesloten
met een enquête, die de militairen ongeveer een jaar na terugkeer moesten invullen.
De inmiddels tot majoor bevorderde Bjorn van den Broek: “Het was heerlijk om na terugkeer weer
de Hollandse temperaturen te ervaren. Ik moest wel weer wennen aan het vettere Hollandse eten. Ik
was snel weer gewend en heb geen nadelige gevolgen van mijn uitzendingen overgehouden. Ik vind
het goed dat tegenwoordig ook actief dienende militairen als veteraan worden beschouwd. Dit is
toch een blijk van waardering, net als de Veteranendag Hart van Brabant.”
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