
 
 
 

  



 
AMAHORO is een uitgave van de stichting Bondeko, opgericht 
december 1982, met het doel: 
“Het verlenen van steun aan ontwikkelingslanden bij de medische 
verzorging en het geven van opleiding en studie, een en ander in 
de ruimste zin des woords.” 
(Artikel 2 van de statuten) 
 
 
Redactie:  Theo Groot 
  P.O. Box 28350 
  Kampala  -  Uganda 
  Tel/fax: ++256-772-492284 
  Email: theogroot@me.com 
 
  Bestuur Stichting Bondeko 
  Orionweg 20 
  8251 AL  Dronten 
  www.stichtingbondeko.nl 
  info@stichtingbondeko.nl 
 
Abonnementsprijs  2015   €15,00 
Abonnenmentsgeld & giften op ING rekening:  
5467583 te Lelystad 
IBAN: NL02INGB0005467583  /  BIC: INGBNL2A 
 
Ontwikkelingswerkers in de derde wereld komen in aanmerking 
voor gratis toezending. 
 
Oplage nr.  59 : 150 exemplaren 



Inhoudsopgave-
 
 
 
 
Voorwoord       p. 2 
 
O4NT/ E4NA       p. 4 
 
Help juf aan een huis      p. 9 
 
Keep up the spirit      p.11 
 
Samenstelling van het bestuur     p.13 
 
Even Voorstellen      p.14 
 
Vrijwilligers       p.16 
 
Social skills all over en een zalig weekendje weg  p.18 
 
Bondekodag       p.20 
 
 
 
 
  



! 2!

Voorwoord           
Jos van Baarsen 
 
Beste vrienden en vriendinnen van Stichting Bondeko,  
Voor uw ligt het voorjaarsnummer van Amahoro. De tijd vliegt in mijn 
idee voorbij; er gebeurt ook zoveel. In de wereld, waar we door media 
en internet elk moment van de dag op de hoogte gehouden worden van 
de vreselijkste gebeurtenissen die ons allen angst inboezemen. Voor 
ons blad en de Stichting Bondeko zijn de gebeurtenissen en 
ontwikkelingen van de Bondeko-school in Kayunga, Uganda van 
belang.  
U leest dat er binnen het bestuur een wisseling heeft plaats gevonden 
van de  secretaris en de penningmeester wegens de ziekte van Gerard 
van Haren.  
U leest in de berichten van Theo hoe hij en het team van leerkrachten, 
met externe ondersteuning van de Leidse Hoge School de school tot 
een regionaal expertise centrum willen ontwikkelen. 
U las het al in het vorige nummer ( no:58) hoe Theo probeert de 
leerkrachten aan de school te binden door het realiseren van goede 
huisvesting. Nu zult u lezen dat de stichting Bondeko daar een project 
van heeft gemaakt, waar we ook weer uw steun bij vragen. 
Rixt Lanting  is weer een paar weken in Uganda en zal  o.a. de 
kleuterjuf weer ondersteunen om met de Happy Start methode te 
werken. Zij schreef een mooi verhaal over de kinderen en hoe zij 
reageerden op de komst van de nieuwste leermiddelen: de tablets  
(iPads), die konden worden aangekocht dankzij een gift van een 
sponsor.  
Wanneer ik dit schrijf zijn een aantal vrijwilligers ter plaatse om te 
helpen en te ondersteunen: in de bouw en in de school. 
Zij schrijven  over hun acties in deze Amahoro. 
 
Dit zijn allemaal bemoedigende verhalen en gebeurtenissen in een 
wereld zo anders dan de onze hier in Nederland.  Theo leent ons nog 
altijd zijn ogen om die wereld te leren kennen.  Sommigen zijn soms in 
de gelegenheid om naar Uganda te reizen.  
Dat genoegen zal ik dit jaar in Juli / Augustus hebben wanneer ik met 
twee familieleden naar de Bondekoschool reis om daarnaast ook een 
paar weken door het land te mogen reizen. Ik hoop u daar in een 
volgende Amahoro meer over te kunnen laten lezen.  
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Vorig jaar december was het niet gelukt om een Bondeko-middag te 
houden: komend voorjaar lukt het wel. Deze Amahoro bevat een 
uitnodiging om Theo te zien en te spreken op 21 maart a.s. . Theo  zal 
de laatste ontwikkelingen toelichten en er is gelegenheid om hem  of de 
diverse aanwezige bestuursleden te spreken. Alvast van harte 
aanbevolen.  
 
Rest mij u namens Theo en het bestuur een prachtig voorjaar en 
gezellige Paasdagen toe te wensen.  
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O4NT/-E4NA-             
Theo Groot 
!
Onderwijs voor de Nieuwe Tijd, zo heet het in Nederland (Education for 
a New Area in het Engels E4NA). Hoe bereid je kinderen voor op de 
grote veranderingen die al aan de gang zijn en alleen maar groter 
worden. Naast de klassieke vaardigheden als lezen, rekenen, schrijven, 
aardrijkskunde, geschiedenis gaat het dan ook over zaken als 
communicatie vaardigheden, logisch denken, oplossingsgericht werken, 
creativiteit. Alle scholen in Nederland zijn daar mee bezig. De 
zogenaamde O4NT scholen in Nederland worden ook wel iPad of Steve 
Jobs scholen genoemd, maar uiteindelijk is de iPad maar een 
leermiddel zoals boeken. Wel kunnen kinderen zo veel beter een eigen 
leertraject volgen en kunnen ouders en leerkrachten van heel dichtbij 
de ontwikkeling van het kind observeren.  
 
Ook in Uganda veranderen zaken snel en ook hier moeten kinderen 
nieuwe vaardigheden aanleren om straks als jong volwassenen een 
goede rol in de samenleving te kunnen spelen. Natuurlijk zijn we hier 
ook al een tijd mee bezig. Met name het onderwijs in de lagere klassen 
is al volledig op de schop geweest en de resultaten zijn opmerkelijk. 
Kinderen spreken beter Engels, zijn mondiger, hebben een veel breder 
palet aan vaardigheden en hebben veel meer lol in leren! 
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De komende jaren staan in het teken van verdiepen, verbreden en 
verspreiden. 
Verdiepen omdat we willen dat kinderen de basisvaardigheden als 
lezen en rekenen nog veel beter gaan beheersen. We gebruiken daarbij 
een aantal methodes en technieken. We hebben uiteraard al de door 
Rixt ontwikkelde Happy Start methode en we gebruiken een Engelse 
methode voor taal onderwijs. Sinds kort hebben we ook toegang tot een 
interactief reken programma van de Universiteit van Amsterdam (UvA): 
de rekentuin (www.rekentuin.nl) en dan uiteraard in het Engels. 
Onderzoek heeft laten zien dat als kinderen wekelijks twee keer een 
half uur in de ‘rekentuin’ spelen, hun rekenvaardigheid er enorm op 
vooruit gaat. We kregen van de UvA gratis toegang en van Stichting 
Wees een Kans uit Zeewolde kregen we 16 iPads. Met steun van 
Bondeko en anderen konden we een lokaal inrichten en internet 
installeren zodat ook onze kinderen naar de rekentuin kunnen. We zijn 
lang bezig geweest om een computer lokaal te krijgen maar omdat het 
invoeren van tweedehands computers een paar jaar geleden door de 
overheid verboden werd, is dit plan (gelukkig) in de ijskast blijven staan. 
Ondertussen is wel duidelijk geworden dat computers op school 
eigenlijk al een achterhaald stadium zijn. De toekomst ligt in tablets en 
smart phones (ook goedkoper). We hopen dat we in de loop van dit jaar 
ook kunnen gaan werken met het taalprogramma, de taalzee. 
Momenteel wordt aan de Engelse versie gewerkt. 
 
Doordat kinderen op deze manier ook kunnen leren, verbreden ze hun 
vaardigheden. Maar niet alleen dat, we werken ook aan sociale- en 
ondernemingsvaardigheden door het programma Aflatoun 
(www.aflatoun.org ) en beetje bij beetje gaan we ook een hele serie 
lessen ontwikkelen rond algemene onderwerpen als landbouw, 
huishouden, koken, eerste hulp bij ongevallen, elektriciteit en nog veel 
meer. Kinderen kunnen steeds een bepaald thema kiezen voor een 
periode van vijf weken; elke woensdagmiddag krijgen ze daar dan in 
kleine groepjes les in.  
 
En tot slot verspreiden, want we willen ook graag dat leerkrachten van 
andere scholen inspiratie kunnen opdoen en hun eigen 
onderwijsvaardigheden verbeteren. Dat gaat op twee manieren 
gebeuren, enerzijds door korte workshops en bezoeken die ze aan 
onze school brengen en anderzijds door een opleiding voor 
onderwijzers. Leerkrachten kunnen voor een korte gerichte training 
naar school komen, of iemand gaat naar hun school (dit vooral voor 
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Happy Start). Ze bekijken bijvoorbeeld hoe wij kringgesprekken doen. 
Aan de hand van een observatie formulier ontdekken ze zelf wat er 
precies gebeurd. In het daarop volgende gesprek ontdekken ze samen 
wat er allemaal achter steekt en tenslotte krijgen ze een beknopte 
samenvatting mee met daarin de uitleg en hoe ze dit zelf in hun eigen 
klas kunnen gaan doen. Daarnaast gaan we in samenwerking met de 
Hogeschool Leiden werken aan een leergang die uiteindelijk 1.5 jaar 
gaat duren en vooral via e-leren gegeven gaat worden met twee maal 
per jaar een korte training op onze school. Deelnemers krijgen dan een 
diploma van een Nederlandse instelling.  
 
Uiteraard kan dit allemaal maar omdat we de afgelopen jaren hard 
gewerkt hebben en veel bereikt hebben. Ook dit wordt in kaart 
gebracht. Ondertussen zetten we de volgende stapjes. Het hoeft 
allemaal niet direct perfect te zijn (liefst wel natuurlijk !) maar beetje bij 
beetje komen we er wel. We houden jullie op de hoogte. 
 
 
Onderwijzerswoningen 
 
In de afgelopen jaren hebben we een aardig team bij elkaar gekregen 
wat ook behoorlijk stabiel is. Dat is belangrijk want we kunnen maar 
slagen als onze eigen leerkrachten de kar trekken. En dat doen ze. Ze 
maken lange dagen en ook hun vakanties zijn maar kort want ‘vakantie 
voor de kinderen’ is niet ‘vakantie voor de leerkrachten’, al goed dat de 
onderwijsbonden hier daar geen punt van maken. Overigens vinden alle 
leerkrachten het ook zelf vanzelfsprekend. Op nogal wat niet-overheid 
scholen worden ze in de vakanties niet betaald. De meeste van onze 
leerkrachten volgen tijdens de vakantie een aanvullende opleiding met 
een diploma en allemaal willen ze goed voorbereid aan een nieuw 
trimester beginnen. We kunnen geen fantastische salarissen betalen en 
als je echt goed bent, kun je op andere scholen vaak wel meer 
verdienen. Maar weinig scholen betalen een aanvullende opleiding en 
betalen twaalf maanden per jaar, weinigen komen hun verplichtingen na 
wat betreft sociale zekerheid en de belastingverplichting. Wat veel 
andere scholen wel doen en wij nog niet is onderwijzers huisvesting 
aanbieden. Een goeie woonplek vinden is niet gemakkelijk en als er al 
wat is, is het heel duur. We hebben daarom het plan op gevat om dit 
jaar een aantal woningen voor onderwijzers te bouwen zodat zij een 
fijne woonplek hebben en we hen op deze manier ook beter aan de 
school kunnen binden. Het wordt een zogenaamd ‘public private 
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partnership’. Dat betekent zoveel als een samenwerking tussen de 
stichting Bondeko en Theo. Ik stel land beschikbaar en bouw de huizen, 
de Stichting Bondeko doet een renteloze lening die over zes jaar wordt 
terugbetaald met de huur, eigenlijk betaald de stichting zes jaar huur 
vooruit. Dat heeft als groot voordeel dat de kosten voor huisvesting 
gedekt zijn en die kosten voor zes jaar vast liggen. Ik leen er zelf nog 
geld bij van anderen waar ik dan wel rente over betaal. Hoe hoog het 
bedrag is dat ik moet lenen hangt een beetje af van een derde partner 
in het spel. Theo en Willem van Baarsen, ooms van Jos, hebben het op 
zich genomen om een actie op te zetten om delen van de huizen te 
financieren; de ramen en deuren, het dak etc. Met veel affiniteit in de 
bouwwereld willen zij mensen betrokken laten zijn bij de school via een 
insteek die vertrouwt is: bouwen. Ik heb ondertussen het eerste 
prototype huis klaar. Ontworpen door mijn neef Peter die in Delft 
architectuur doet. Peter was in december met zijn ouders bij mij op 
bezoek en samen hebben we het ontwerp nog wat bijgesteld zodat de 
kosten wat verder omlaag kunnen en de constructie vereenvoudigd 
wordt. Ondertussen zijn er twee Drontense klussers, vrienden van Rixt, 
op bezoek die vijf van de jonge knullen die via Bondeko en mij een 
vakopleiding hebben gevolgd, nog wat kneepjes bij brengen. Twee 
hebben er metselen gedaan, een is loodgieter, de ander elektricien en 
de laatste timmerman. Kortom in de loop der jaren heb ik mijn eigen 
bouwteam bij elkaar gekregen. Ze hebben er zin in, zowel Klaas en 
René, de instructeurs, als ook de jongens zelf. Het proto huis hebben zij 
nagenoeg zelf gebouwd, allen voor het dak moesten we nog iemand 
anders laten komen, maar dat hoeft straks ook niet meer. Bouwbedrijf 
Groot & Zonen dus.; volgende project is wellicht een klussenbedrijf 
inclusief werkplaats en klussenbus met training vanuit Dronten.  
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Onderwijs resultaten 

Vorige maand kwamen de resultaten van de nationale examens weer 
uit, onze CITO toets zeg maar. En wederom hebben we als school 
goed gescoord. Sommige scholen willen alleen maar eerste graad 
(gemiddeld een 8 of hoger), maar dan worden ook alleen maar de beste 
kinderen toegelaten. Wij zijn een echte gemeenschapsschool waar met 
name kansarme kinderen toegelaten worden en op deze resultaten 
kunnen we dan ook echt trots zijn. Hier een overzichtje van onze 
resultaten over de afgelopen jaren 

Jaar 
Aantal 
leerling

en 

Gemiddeld 
8 of meer 7-8 6-7 5-6 Niet 

geslaagd 

2014 17 7 10 0 0 0 
2013 19 6 12 1 0 0 
2012 27 13 14 0 0 0 
2011 16 7 9 0 0 0 
2010 18 3 15 0 0 0 
2009 16 2 12 2 0 0 
2008 20 0 9 7 4 0 

 
 
Onlangs stond er in de krant een analyse van de school resultaten voor 
de scholen in Noord Uganda. Hier heeft tot 2007 het Leger van de Heer 
de dienst uitgemaakt en in veel opzichten is deze regio van het land 
nog achter in vergelijking met de rest van het land. 66% van de scholen 
had in de laatste vijf jaar geen enkel kind met gemiddeld een 8 of meer. 
Ook is het verschil tussen jongens en meisjes veel groter dan elders: 
46% van de scholen had geen enkele jongen met deze resultaten, maar 
87% geen enkel meisje dat meer dan 8 scoorde. Een van de 
belangrijkste redenen is de heel beperkte vaardigheid in rekenen en 
begrijpend lezen. Op 51% van de scholen krijgen kinderen helemaal 
niets te eten op school en een aantal komt met een lege maag naar 
school. Trieste resultaten, maar toen wij acht jaar geleden de Bondeko 
school overnamen was het bij ons op school precies hetzelfde. Dus met 
wat inspanning is er veel te bereiken. 
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“-Help-Juf-aan-een-huis-“      
Jos van Baarsen 
 
In deze Amahoro vindt u een folder.  
Deze folder is gemaakt om aandacht te vragen voor een probleem wat 
Theo in de vorige Amahoro ook al beschreef: de huisvesting van de 
leerkrachten.  
Huisvesting is duur in Uganda en in de regio waar de school gevestigd 
is.  
Stichting Bondeko ondersteunt de leerkrachten met een aanvulling op 
het salaris om de huur van huisvesting te kunnen betalen.  
Dat is per jaar een flink bedrag van € 6.500,- waar de stichting zich 
garant voor stelt.  
Daarnaast is de kwaliteit van het onderwijs op de Bondeko-school 
toegenomen door de investeringen en de ondersteuning door 
Nederlandse collega’s zoals Rixt Lanting, stagiairs van de Pabo’s en 
Hoge scholen en adviseurs w.o. Bert Garsen. 
Deze ondersteuning werpt zijn vruchten af.  
De kwaliteit van het gegeven onderwijs stijgt; de school heeft een hoog 
slagingspercentage van leerlingen van de hoogste klassen en staat 
goed aangeschreven in de regio.  
De school staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor kansarme 
kinderen.  
Leerkrachten van deze school kunnen dus makkelijk verbeteren door 
naar andere scholen te gaan. Weg zijn dan de resultaten van de 
investeringen in tijd, energie en geld.  
Om dat tegen te gaan worden er op het land van Theo, vijf 2 onder één 
kap huizen gebouwd, waar 10 gezinnen van leerkrachten  een 
eenvoudige drie kamer woning met veranda/ Afrikaanse keuken en eco-
sanitair achter het huis, kunnen bewonen.  
Voor dat project ter grootte van  € 60.000,- vragen wij uw hulp.  
Lees aub de folder door en ondersteun dit project waardoor de school 
zijn leerkrachten kan behouden, want huisvesting is binding!! 
 
Wij zullen dit project ook bij bedrijven in de bouw en bij aannemers 
onder de aandacht brengen.  
Ik zal met twee ooms Theo in de zomer van 2015 gaan bezoeken. Deze 
twee ooms hebben beiden een netwerk in de zaken-, bouw- en 
aannemerij-wereld. Wij hopen dat de aangeschreven bedrijven zich 
bewust zijn het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en dat men ons wil ondersteunen met een gift.  
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Ik hoop dat wij Theo in de zomer van dit jaar een cheque kunnen 
aanbieden met een mooi bedrag, waardoor deze huizen snel gebouwd 
kunnen worden.  
Theo is al bezig om een prototype te bouwen om te zien of de 
bouwkosten voldoende zijn begroot. (zie foto)  
Hij bouwt deze huizen met lokale vakmensen en lokaal aangekochte 
materialen. Dit project zorgt ook voor een klein economische impuls in 
de regio. 
 
Ik hoop dat ook u ons wilt ondersteunen om Juf aan een huis te helpen!  
Maak uw (extra)  gift over op bankrekening van Stichting Bondeko 
IBAN: NL02INGB0005467583 t.a.v. penningmeester Dronten, o.v.v. 
project huizen leerkrachten.  
Namens de leerkrachten van de Bondeko-school heel veel dank.  
!
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Keep-up-the-spirit              
Rixt Lanting 
 
Ik bevind me in het computerlokaal. Enthousiaste kinderen achter me, 
zittend op de grond met een ipad in de handen. Een en al aandacht, 
gefluister en spanning. Dit is nieuw op school. Dankzij een sponsor is 
dit mogelijk gemaakt. Het is een aangename afwisseling van de lessen 
die doorgaans toch wel enigszins saai zijn. De kinderen oefenen 
rekenvaardigheden. Het is gebleken dat het automatiseren aandacht 
nodig heeft. Het onderwijs is voornamelijk voor- en nadoen, maar het 
blijkt vaak dat er van werkelijk begrip weinig sprake is. Automatiseren is 
belangrijk.  
 

 
 
De afgelopen dagen heb ik me bezig gehouden met het organiseren 
van het Happy Start materiaal. Dat was een hele klus, want na een jaar 
afwezigheid blijkt er toch wel van enige chaos sprake te zijn. Alles weer 
gerangschikt, gecheckt en geregistreerd, nu kunnen we de komende 
tijd weer vooruit, tenminste als er wat klandizie komt. Goede hoop, 
morgen naar een grote belangrijke privéschool samen met Martin, een 
Ugandees die bevlogen mijn materialen promoot. Met hem zal ik ook 
onderzoeken hoe we de materialen hier officieel kunnen registreren. Ik 
ben volop mijn Happy Start storybook aan het uitproberen. Het blijkt dat 
zeker bij de jongste kinderen de luisterhouding ver te zoeken is. 
Enerzijds heeft dit natuurlijk te maken met het taalprobleem (deze 
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kinderen komen zo uit hun hut gekropen), anderzijds omdat ze totaal 
niet gewend zijn aan het verwerken van verhalen en teksten. Het 
aanleren van een juiste luisterhouding is uiteraard erg belangrijk, hoe 
willen ze anders in hogere groepen instructies goed verwerken? Ik lees 
de verhalen meerdere keren voor en pas allerlei oefeningen toe 
waardoor de kinderen betrokken blijven. Ik ben benieuwd of ik na 5 
weken een verschil ga zien. Ik heb goede hoop. In de teammeeting 
besproken waar ik de komende weken aan ga werken. Een uitgebreid 
programma van social skills zal de nodige voorbereiding met de 
leerkrachten vergen. Ik wil dat zij de eigenaars worden van hun 
programma's, dus ga zelf meer aan de zijlijn staan wat betreft de 
ontwikkeling en begeleid hen waar nodig. Genoeg werk voor de 
komende weken. Nu is het even wachten op mijn drukker. Vrijdag 
kwam hij aanzetten met slechte kwaliteit materialen, hij moest alle 
memoriekaartjes over maken, ben benieuwd waar hij nu mee aan komt 
zetten. Altijd een verrassing, niks is zeker en gegarandeerd hier. 
Het was heerlijk mijn kinderen weer te knuffelen, stralende snoetjes 
maken mijn dag! Norah huilt, ze is nog niet aan Mzungu's gewend. Ik 
zal vaak langskomen met mijn bleke toet zodat zij ook gaat stralen als 
ze me ziet. De keuken en de badkamers zijn klaar!! Het was een grote 
verrassing. Luxe tegelwerk, kranen, toiletpot en wastafel, mijn ogen 
vielen uit mijn kassen. Het huis is nu klaar, na drie jaar. Dadelijk het 
schoolgeld en uniformen voor 7 kinderen betalen en dan is mijn kas 
weer bijna leeg. Dank aan de lieve sponsors die dit mogelijk maken!!  
En dan natuurlijk mijn eerste dagen, vol gezelligheid met Klaas en 
Rene, die voor Theo klussen en in Gulu een speeltuin voor ons 
schooltje hebben gebouwd. Wel vreemd om hun hier te ontmoeten en 
gelijk zondag een gezellige dag in Kampala doorgebracht. Lekkere 
koffie drinken, shoppen op de craftmarket en kunstwerken kopen bij 
mijn vriend Emma. Heel bijzonder om te observeren hoe hij werkt. Hij is 
begaafd en doet het erg goed, wie weet een Corneille in de dop?? 's 
Avonds heerlijk uit eten, de mannen waren wel toe aan een fatsoenlijke 
maaltijd.  
N.b. Na 3 ½ uur op de vloer te hebben gezeten met de memoriekaartjes 
die Hasan kwam brengen heb ik hem de helft weer meegegeven om 
opnieuw te maken....grrrr.....en dan ook nog om geld vragen.  
Keep up the spirit!! 
Op naar de farm voor een kop koffie..... 
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Samenstelling-van-het-bestuur    
Jos van Baarsen 
!
Sedert 1 januari is de samenstelling van het bestuur gewijzigd.  
Onze secretaris Nicolette heeft in december 2014 afscheid genomen. 
Na 8 jaar in het bestuur vond zij dat zij zich graag aan andere zaken 
zowel maatschappelijk als privé wilde richten.  Wij hebben in de 
december bestuursvergadering afscheid van haar genomen en haar 
een mooi cadeau aangeboden. Het ga je goed, Nicolette.  
Joost Hetsen heeft haar taak overgenomen en houdt het 
vriendenbestand van donateurs en sponsors bij, maakt de notulen van 
de vergaderingen, gaat de website bijhouden en stelt Amahoro mede 
samen.  
 
Zoals al eerder is beschreven, is onze penningmeester Gerard van 
Haren ernstig ziek. 
Gedurende het afgelopen jaar 2014 heeft zijn zoon Frank op een 
uitstekende wijze deze taak waargenomen. Wij danken Frank hiervoor 
van harte.  
Per 1 januari 2015 is Gerard officieel uit het bestuur.  Vlak voor het 
uitkomen van deze Amahoro heb ik samen met Joost Hetsen,  Gerard 
bedankt en hem namens het bestuur een oorkonde aangeboden, 
waarin te lezen staat dat hij Erelid van stichting Bondeko is geworden 
vanwege de uitstekende wijze van beheren van de financiën.  
Wij wensen Gerard samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
nog een hele goede tijd in de gegeven omstandigheden. Gerard,  heel 
veel dank voor de voortreffelijke wijze waarop je invulling heeft gegeven 
aan de taak als penningmeester voor onze stichting.  
 
Hans Hoop is op voordracht van één van onze bestuursleden verzocht 
om de nieuwe penningmeester te worden. Hij heeft daarin toegestemd 
na een gesprek met een aantal bestuursleden. Inmiddels heeft hij de 
eerste vergadering al meegemaakt. 
De overdracht van alle informatie en computerbestanden heeft 
inmiddels ook plaatsgevonden.   
Wij wensen Hans heel veel succes in het oppakken van deze taak.  
Hij zal zich in dit nummer voorstellen.  
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Het bestuur is sinds 1 jan. 2015 als volgt samengesteld: 
Jos van Baarsen   Voorzitter 
Joost Hetsen   Secretaris 
Hans Hoop   Penningmeester 
Jan Aukema    Algemeen lid 
Rixt Lanting   Algemeen lid 
Sjaak Groot    Algemeen lid   
 

Even-voorstellen      
Hans Hoop 
 
Mijn naam is Hans Hoop, 58 jaren jong, 
getrouwd en woonachtig in Dronten. Ik ben 
door Rixt gevraagd om mij beschikbaar te 
stellen voor de functie van penningmeester, 
niet omdat de “oude” penningmeester – 
Gerard  van Haren – niet goed genoeg 
was, maar vanwege (de ernst van) zijn 
gezondheid.  Ik heb dit voorstel even laten 
bezinken omdat ik, in tegenstelling tot de 
overige bestuursleden, niet de 
bevlogenheid met zendingswerk of missie werk in derde wereldlanden  
heb, maar omdat mijn kracht ligt in het feit dat ik juist verschrikkelijk 
goed ben met cijfers en getallen.   
Nadat ik een aanvullend persoonlijk gesprek heb gehad met de 
voorzitter Jos van Baarsen en Sjaak Groot, heb ik besloten om tot het 
bestuur toe te treden als penningmeester, met de bedoeling dat Gerard 
het boekjaar 2014 nog volledig zou afwerken, waarna ik in 2015 het 
“stokje” zou overnemen. 
 
Ik heb in ruim 30 jaar uitgebreide ervaring opgedaan in het 
vrijwilligerswerk, zowel bij verenigingen als bij school- en jeugdwerk. 
Vele jaren was ik daarbij in functie als penningmeester.   
Ook heb ik ervaring opgedaan als (eind)redacteur van het clubblad, 
ledenadministrateur en trainer  van de lokale hondensportvereniging. 
 
Verder ben ik actief op gebied van de hondensport (Gehoorzaamheid 
en schapen drijven)  met mijn Border Collies, en heb ik mijn passie voor 
(digitale) fotografie na enkele jaren pauze weer opgepakt. 
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Om in mijn levensonderhoud te voorzien werk ik bij de grootste 
vereniging van Nederland, met vele miljoenen leden die met grote 
regelmaat een blauwe brief (ons verenigingskenmerk) toegezonden 
krijgen.  Je kunt niet kiezen of je wel of geen lid van deze club wilt 
worden.  Iedere ingezetene van Nederland (en een aantal daarbuiten) 
worden door de wetgeving als “lid” aangemerkt.  
Daar heb ik een behoorlijk aantal functies doorlopen en de laatste jaren 
heb ik een adviserende functie als boete inspecteur, wat in hoofdlijnen 
inhoud dat ik objectief bij gebleken onjuistheden moet beoordelen of en 
zo ja, welke boete moet worden opgelegd, of dat de zaak moet worden 
voorgesteld voor strafvervolging. De feiten worden beoordeeld en niet 
de emoties die daarbij mogelijk hebben gespeeld.  Al met al een functie 
met een behoorlijk mate van verantwoordelijkheid, maar ook van een 
grote diversiteit.  Ook hier geldt dat geen enkele situatie exact gelijk is 
aan de vorige. Dat maakt mijn werk juist zo veelzijdig en interessant. 
 
Ik zal als penningmeester dan ook vooral mijn blik richten op het beheer 
van de “penningen”  en daarbij in de eerste plaats de zakelijkheid en 
niet de passie voor het stichtingswerk stellen.  In die optiek is mijn blik 
dus fris en open en niet “beïnvloed” door de passie die zo duidelijk bij 
de overige bestuursleden aanwezig is. Ik zie dan ook uit naar een 
vruchtbare samenwerking. 
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Vrijwilligers-
 
Met enige regelmaat verwelkomt Bondeko vrijwilligers en stagiaires in 
Uganda. We zijn erg blij met hun inzet en betrokkenheid. Enthousiaste 
mensen zijn altijd welkom om stage te lopen of vrijwilligers werk te 
doen. Helemaal vrijblijvend is dat echter niet. Om te zorgen dat het voor 
zowel de school als de deelnemers een waardevolle ervaring wordt, 
maken we duidelijke afspraken met elkaar. We zijn immers met een 
serieus project bezig. 
De belangrijkste basis is toch wel interesse en enthousiasme en 
daarom stellen we graag een paar vrijwilligers aan u voor. 
 
Rebecca  
Hallo ik ben Rebecca Bovenschen. 22 jaar en woonachtig in Dronten. Ik 
heb in februari 2015 de opleiding Sociaal Agogisch Werker 
Maatschappelijke Zorg met succes afgerond. Ik ben bij de stichting 
gekomen via de bassischool het Wilgenrijs in Dronten. Wat ik op de 
Bondeko school wil gaan doen is vooral ervaring opdoen en zoveel 
mogelijk ervaring delen met de leerkrachten daar. Maar ook een stuk 
van het land en de cultuur leren kennen. Ik ga samen met Ylke in 
februari een presentatie houden bij de Lionsclub in Dronten. Als wij die 
presentatie gehouden hebben krijgen wij een mooi bedrag mee wat we 
weer aan de school kunnen geven. Ik zie er heel erg naar uit om naar 
de Bondekoschool te gaan. 
 
 
Klaas en Rene 
Wij zijn Klaas van den Berg, timmerman en Rene Lindenberg, 
motorrijinstructeur. Door de verhalen van Rixt zijn wij aangestoken om 
eens een keer in Uganda te willen kijken maar dan niet als toerist. Wij 
wilden iets doen en daarbij lokale mensen ondersteunen, hen iets leren 
waar ze profijt van kunnen hebben. 
We hoorden van Theo Groot dat hij een aantal jonge mannen wat wilde 
laten bijbrengen mbt het bouwen van huisjes voor onderwijzers van de 
Bondekoschool. Wij zijn begonnen met het kantoor van Theo van een 
golfplaten dak te voorzien en de binnenzijde van het dak gaan we 
bekleden met gipsplaten, een nog onbekend bouwmateriaal hier. De 
mannen moeten dit van ons leren zodat ze na ons vertrek zelfstandig 
de huisjes kunnen gaan bouwen. Het idee is dat ze dan een voorsprong 
hebben op andere bouwers hier en hopelijk een grotere kans op werk in 
de toekomst hebben. 
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De 5 jongens hebben allemaal een vervolgopleiding gevolgd. 
Timmerman, loodgieter, elektricien en metselaar waarmee ze 
gezamenlijk alles zouden moeten kunnen om huisjes te bouwen. Ze zijn 
erg leergierig en leren vooral door het nadoen. Ze hebben eigenlijk 
alleen theorie gehad en de praktijk leren ze van ons. Ze hebben veel 
moeite met rekenen. Optellen, delen, enz. vinden ze erg moeilijk en het 
inzicht hebben ze ook nog niet. Daar ligt voor ons dus vooral de nadruk 
op 
We gaan ook nog een week naar het noorden om in de buurt van Gulu 
in een kleine gemeenschap een klaslokaal bij een schooltje aan te 
bouwen en iets van een speeltoestel te creëren van lokale materialen.  
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Social-skills-all-over-en-een-zalig-weekend-weg 
Rixt Lanting 
 
De avonden vallen snel. Er is net een behoorlijke tropische regenbui 
gevallen die al het stof even heeft doen wegspoelen. De regen kletterde 
behoorlijk tegen de ramen en de regenpijp kon al dit geweld niet aan 
zodat het water overvloedig onder de drempel van de deur stroomde. 
Daar sta je dan met je voeten in plassen water, wapperende gordijnen 
en een kilte die doet huiveren. Men is blij met dit soort buien, ik iets 
minder. Het maakt ook dat de lucht verstoord raakt en het internet 
weigert. De hoop om dit weblog vanavond de lucht in de krijgen laat ik 
maar varen.  
 
De dagen zijn vol en vooral lang. Juf Mariam is een zeer gewillige 
leerling en vindt het heerlijk om in haar nieuwe functie als 
‘Sectionleader lower classes’ te opereren. Het zal niet altijd een 
populaire rol zijn. Men is hier gauw jaloers en heeft moeite iets van een 
ander aan te nemen. Vol positiviteit pakken we haar rol op en ik weet 
zeker dat ze het heel goed gaat doen. Samen hebben we gekeken naar 
de taken die ze gaat vervullen. Dat houdt in dat ze o.a. observaties gaat 
doen in de overige drie onderbouwgroepen, de leerkrachten begeleidt 
en aanstuurt waar nodig. We hebben samen een paar juffen 
geobserveerd, vervolgens voert Mariam het evaluatie gesprek en 
evalueer ik weer met Mariam hoe het is verlopen.. We hebben gekeken 
naar de verschillende vakgebieden en hoe we die op 1 lijn binnen de 
verschillende groepen gaan krijgen. Het Aflatoun programma ligt nog 
steeds te verstoffen, dus ik heb besloten daar van de week 
voorbeeldlessen in te geven in alle groepen. Fijn, want dat blijft toch 
leuk om te doen, je bent een juf per slot.  
 
Morgen gaan we een aanzet maken in de uitvoering van de zgn. Social 
skills. De afgelopen dagen kreeg ik verschillende briefjes toegestopt 
met een enorme wensen- en prijslijst. Je maakt je niet echt populair om 
overall in te snijden, maar het moet, het kan men namelijk niet schelen 
wat het kost zolang de baas het maar betaalt. Maar...men is vol 
enthousiasme bezig en vat het serieus op en dat is voor nu het 
voornaamste. Ondertussen ren ik van de container (waar onze 
lesmaterialen zich in bevinden) naar de computer (waarvan de printer 
het niet doet...), ren door van het dorp naar de bank naar de boerderij 
om geld en materialen te verzamelen. Een intensieve klus, maar leuk!  
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De meeting met City Parents school is op het laatste moment afgezegd. 
Ik keurig al mijn materialen naar de bungalow gesleept, vol overtuiging 
om wat te slijten. Helaas... ik geef het op met deze leerfabrieken waar 
het alleen maar om groot geld draait. Mooie bussen, prachtige lokalen 
maar geen praktische materialen. De kinderen gaan hier al om 6.00 
naar school en blijven tot een uur of 19.00!!! Dat geldt uiteraard ook 
voor de leerkrachten. En wij dan maar op de klok kijken als het 17.00 is 
en we wel graag thuis neerploffen. Wat moeten er toch veel 
professoren rondlopen in dit land met dit soort van onderwijskwantiteit. 
Helaas....het levert niet veel meer op dan gestreste kinderbreinen. 
Spelen en ontdekkend leren, passend onderwijs, coöperatief leren 
etc.... zijn termen die hier absoluut wereldvreemd zijn. Wij doen het op 
de Bondekoschool zo gek nog niet, terwijl we toch iets minder uren 
draaien, maar niet minder intensief. Het doel is een expertisecentrum te 
worden waar leerkrachten informatie kunnen inwinnen, workshops 
kunnen volgen en een officieel certificaat krijgen. Onze leerkrachten 
moeten nog even flink aan de bak, want zij moeten het wel presenteren. 
In de onderbouw gaan we nu een flinke aanzet geven, we doen het al 
met de workshops van Happy Start. Gisteren kwam er nog een viertal, 
9 uur rijden verderop, een dag meedraaien. Een zware doos Happy 
Start en een hoofd vol nieuwe ideeën gingen zij weer huiswaarts. Zo 
delen we onze ervaringen met anderen en wordt de druppel wellicht 
gauw een behoorlijke vlek.  
 
Tot slot....een heerlijk weekend doorgebracht in een zalig resort aan het 
Lake Victoria. Het voelt stoer om in de 4wheel drive door die 
onmogelijke stad Kampala te crossen en je weg te vinden op zoek naar 
de haven waar de boot aangelegd lag die ons vervolgens naar het 
resortje bracht. We waren de enige gasten in de enige bungalow. Hoe 
kleinschalig is dat? Er stonden nog een paar tenten en dat was het dan. 
‘ s Avonds bij olielampjes en kampvuur het eten opgediend gekregen. 
Deze mensen, een oud-minister nota bene, snappen gastvrijheid. We 
hebben twee heerlijke dagen gehad en kwamen even helemaal tot rust. 
Maarten had de afgelopen weken alle hoeken van het land gezien en 
even wat quality time is dan echt genieten. Het voelde als weken weg...  
 
! -
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Uitnodiging-Bondekodag-
 
Het bondeko bestuur nodigt U van harte uit voor de: 
  

Ledendag Bondeko 
21 maart 2015  van 14:00 tot 17:00 uur 

  
 
 
Theo en Rixt zijn beide net weer terug uit Uganda 
en praten ons graag weer bij. 
  
Dit keer geen uitgebreid programma maar een gezellig en 
informatief samenzijn. 
Rixt en Theo hebben vast weer veel te vertellen over hun harte zaak 
en ontmoeten U weer graag. 
  
Het vindt plaats op:  
Hoeve Vredeveld 
Zeeasterweg 15 
8219 PM  Lelystad. 
 
 
een ieder is ook welkom om te genieten van alles op onze boerderij. 
  
Voor meer informatie: 
Sjaak Groot 
Telnr: 06 18947794 
 


