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Suzanne Van Reeth, de heldin van ons verhaal, geeft helemaal niet om popzangers, noch om
filmsterren. Haar bewondering gaat naar Artsen Zonder Grenzen - die stoere kerels van alle
nationaliteiten en rassen - die overal zijn te vinden waar oorlog heerst, of onderontwikkeling,
zoals bijvoorbeeld onze zwarte dokter Amedee.
Wanneer Suzanne haar ouders Roger en Mariette meedeelt dat ze de Heikant wil verlaten om
als verpleegster te gaan werken bij A.Z.G. , krijgt ze hevige tegenwind. Haar ouders hadden
immers gehoopt dat ze hier zou trouwen met een man van standing. Ze drijft haar wil door
en trekt naar het verre Afrika, waar ze Amedee leert kennen en hiermee een stormachtige
romance begint.
Anderhalf jaar later valt er een brief bij de fam. Van Reeth in de bus, waarin Suzanne hen en
haar broer Ludovic - de schranderste onder de Galliërs - uitnodigt bij haar op verlof te komen. Suzanne heeft alles reeds geregeld met Daisy, de plaatselijke hostess van het reisbureau, die alles in orde brengt in het chicste hotel in de streek.
Suzanne heeft bij dit alles één voorwaarde gesteld: tante Clementine - een wreed ruig mens
met een hart van goud, de zus van Roger, moet zeker mee op verlof komen samen met haar
man Albert.
Met z’n allen trekken ze naar Afrika, waar in de brousse wilde beesten, tovenaars en gevaarlijke ziekten nooit veraf zijn. Er ontstaan hevige conflicten en men valt van de ene verschrikking in de andere, ondanks de zware inspanningen van Lamoemba - de pientere klusjesman om dit alles in goede banen te houden.
Wat begon als een blijspel zou eindigen als een tragedie, ware daar niet de eerwaarde Pater
Ferdinand, zijn aap Chitta, de Afrikaanse schone miss Boeloe en vooral de geheimzinnige paprika uit Afrika.

Spelers, zwetende onder de vele warme spots in
het met riet bekleedde decor:
Roger, vader van Suzanne: Luc Meganck
Mariette, Suzanne’ s moeder: Leonie De Meyer
Clementine, tante: Maria Laureys
Albert, nonkel: Paul Van De Wielle
Suzanne: Tine Raemdonck
Amedee, dokter: Eric De Schepper
Ludovic, broer van Suzanne: Eric Verfaille
Miss Boeloe, meid: Katrien Rogiers
Lamoemba, klusjesman: Eddy Roels
Daisy, reishostess: Karlien De Jonghe
Pater Ferdinand:Luc De Leenheer
Chitta: Peter Vercauteren
Tamtamspeler: Ignace De Coster

We danken Saartje, Benjamin en
Deborah voor deze fijne affiche!

