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Voorwoord           
Jos van Baarsen 
 
Beste vrienden en vriendinnen, sponsoren en donateurs.  
Eigenlijk is dit wéér een jubileumnummer: de 60ste uitgave van Amahoro 
vanaf 1991. Amahoro betekent Vrede in het Kinyarwanda, de taal van 
Rwanda, waar Theo toen woonde en werkte. In die tijd ging het 
Garantiefonds van de achterban van Theo,  samen met de Stichting 
Bondeko die door mijn familie en vrienden was opgericht in 1982.  
In al die jaren is er veel gebeurd. In de wereld, in ieders leven, in het werk 
van Theo Groot en de plek waar hij werkt. De stabiele factor in al die jaren 
is de steun die Stichting Bondeko kon betekenen voor het ondersteunen 
van de activiteiten en projecten die Theo onderneemt ten behoeve van 
een kansarme bevolkingsgroep, nu specifiek toegespitst op de kinderen 
van de Muthesa (Bondeko) school te Kayunga.  
De stichting zou niets kunnen uitrichten zonder uw steun. Uw 
ondersteuning op welke wijze dan ook, is van belang. Uw inzet als 
vrijwilliger, uw functie in het bestuur, uw donatie van kleine of grote 
bedragen, welke bijdrage dan ook: wij zijn er heel erg blij mee, om 
ondersteuning te kunnen blijven geven en te waarborgen aan de projecten 
in Oeganda.   
In dit nummer leest u in verschillende artikelen van Theo’ s hand,  zijn 
ervaringen, observaties en ideeën.  Ook vanuit het bestuur leest u nadere 
informatie, w.o. de jaarcijfers van 2014. 
De bevolkingsexplosie in Oeganda baart Theo zorgen en hij beschrijft de 
gevolgen daarvan voor het land.  
Als Theo schrijft over de studieresultaten van de Bondekoschool, dan ben 
ik daar als voorzitter met hem best trots op. Het is niet mijn verdienste, 
maar van de inzet van veel mensen in Oeganda ( w.o. de leerkrachten en 
andere medewerkers) en in Nederland (leerkrachten ondersteuning door 
Rixt Lanting met de Happy Start Methode, de bijdrage van stagiairs van 
Pabo en Hoge school Leiden met de ondersteuning van Annemieke Mol 
Lous,  e.a.).  
Stagiaire Ylke die samen met Rebecca dit voorjaar een stage gedaan 
heeft op de Bondekoschool beschrijft in dit nummer haar indrukken van 
een boeiende periode. Delen van kennis en genieten van een andere 
cultuur!  
Ook het project “ Geef Juf een huis “ wordt weer door Theo beschreven. Ik 
heb begrepen dat het eerste huis klaar is. De inzamelingsactie waarbij 
bedrijven in de bouw en aannemerij én particulieren actief zijn 
aangeschreven,  begint zijn vruchten af te werpen.   
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George Obura, de hoofdonderwijzer beschrijft hoe hij zich met plezier 
inzet om de school succesvol te maken. Ook hij is dankbaar voor de 
ondersteuning.  
De Stichting Bondeko is nu officieel een Trust in Oeganda, dus een 
serieuze partner in het spel met de overheid.   
Theo ziet het onderwijs als een belangrijke manier om de ontwikkeling van 
een regio of zelfs een land te verbeteren. Een groeiende middenklasse, 
bijna altijd mensen die naar school zijn geweest, vormt de motor voor 
economische ontwikkeling in een land en vormt een maatschappelijk 
krachtenveld waar bestuurders rekening mee moeten houden. 
Hij neemt het initiatief om een steunfonds hoger onderwijs op te zetten om 
een gelimiteerd aantal goede leerlingen van de Bondekoschool door te 
laten leren: van het volgen van een beroepsopleiding om een vak als 
timmerman of metselaar te leren, tot het volgen van een middelbare 
school opleiding of universitaire vervolgstudie.  
Hij beschrijft in een aantal voorbeelden studenten die uiteindelijk allemaal 
terecht gekomen zijn in posities waar ze een verschil kunnen maken. Ze 
leveren niet alleen een bijdrage aan de samenleving, maar kunnen ook 
hun eigen kinderen en leden van hun uitgebreide familie ondersteunen. 
Van harte aanbevolen.  
Ik hoop dat u deze Amahoro weer zeer lezenswaardig vindt.  
Namens het bestuur dank ik u nogmaals voor uw steun aan onze stichting 
en wens ik u allen een hele goede en fijne nazomer toe.  
 
Jos van Baarsen 
Voorzitter.  
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Bevolkingsexplosie Uganda             
Theo Groot 
 
Op 9 oktober van dit jaar viert Uganda haar 50 jarig 
onafhankelijkheidsfeest. In 1960 had het land een bevolking van 6.8 
miljoen, nu zijn dat er 35 en de verwachting is dat de totale bevolking in 
2060 meer dan 112 miljoen zal zijn. Dit is een enorme groei! De 
Ugandese bevolking groeit met bijna 3% per jaar en daarmee zit het land 
wereldwijd aan de top, alleen Niger groeit nog iets sneller. 
 
Uganda is 6.5 keer groter dan Nederland dus dat betekent dat er straks 
per km2 meer mensen wonen dan nu in Nederland.  
 
De grote vraag is natuurlijk hoe het land zo’n enorme groei kan opvangen 
als de basis diensten als gezondheidszorg en onderwijs nu al niet 
voldoende zijn. 
Momenteel is 50% van de bevolking jonger dan 15 jaar en 70% jonger 
dan 25 jaar. 
Van alle jongeren tussen 15 en 25 die niet naar school gaan, is 83% 
werkeloos! Ik probeer me daar maar niets bij voor te stellen. 
 
Er zijn 7.8 miljoen kinderen in de lagere school leeftijd waarvan er nu 9% 
niet naar school gaat (wat ze in school leren is natuurlijk weer een ander 
verhaal), maar in Noord Uganda is dat percentage meer dan 15. 
Met een schoolbevolking van zeg gemiddeld 350 kinderen (50 in elk van 
de 7 klassen) betekent dit nu al meer dan 20.000 scholen. In Nederland 
hebben we 6.800 scholen met gemiddeld 230 leerlingen en het aantal 
scholen neemt alleen maar af. De komende 10 jaar daalt het aantal 
leerlingen in Nederland met 22 procent. 
 
Je kunt natuurlijk met cijfers net zo veel stoeien als je wilt, maar de trend 
is helder en toen ik hier vanmorgen naar aanleiding van een artikel op de 
BBC website wat verder indook, bekroop me toch wel een beklemd 
gevoel. Ondertussen blijven we gewoon doorgaan en helpen we op de 
Bondekoschool een kind. 
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Over school, Belasting en Huizen             
Theo Groot 
 
Dynamisch jaar 
2014 was een dynamisch jaar voor de Bondekoschool. We hadden 227 
leerlingen en de  landelijke examen resultaten waren net zo goed als in 
2013. Alle leerlingen zaten bij de examens in de groep van de hoogste of 
één na hoogste score. De beste score van onze leerlingen wordt nu al 
drie jaar op rij geleverd door een meisje. Hoe anders zijn de resultaten in 
het noorden van Uganda, waar in vijf districten niet één kind in de 
categorie van de hoogste score viel. Dat was ook de situatie van acht jaar 
geleden zo bij onze school.  
In Uganda is lager en middelbaar onderwijs officieel verplicht en gratis, 
maar de overheid is niet bij machte om alle kinderen dat gratis onderwijs 
aan te bieden. Laat staan van een goede kwaliteit. Ongeveer 30% van 
alle lagere schoolkinderen zit daarom op privé- scholen en voor 
middelbare scholieren is dat zelfs 50%. 
De nieuwe lesmethodieken van Jolly Phonics en Happy Start, de 
inspanning van het personeel en de leerlingen maken onze hoge score 
mogelijk. De ouders begrijpen ook steeds beter onze aanpak, wat blijkt uit 
de aangifte van 75 kinderen die bij ons naar school wilden. Daardoor 
moeten we dus velen afwijzen .  
We zijn begonnen met I-pad gebruik en met toepassing van de rekentuin. 
De rekentuin methodiek  wordt door de Nederlandse scholen toegepast. 
Wij doen het nu dus ook in Uganda, maar dan natuurlijk wel alles in de 
Engelse taal. Prachtig hoe snel de Ugandese kinderen deze nieuwe 
media leren gebruiken. De laptop fase slaan we met verve over. Onze 
docenten hebben een glimlach op hun gezicht door de resultaten en de 
donateurs brachten een glimlach op de snoeten van onze leerlingen. 
Donateurs, dank daarvoor.  
Een glimlach ondanks een slechter economisch gesternte dit jaar voor 
Uganda. Waar in Uganda gemiddeld maar 53 % van de beginners het 
laatste schooljaar van de lagere school afmaken , is dat bij onze school 
geheel anders. Wij hebben de ambitie om een excellente school met  een 
voorbeeld werking voor andere scholen.  
Drie dames ondersteunden vanuit Nederland de school, Rixt Lanting, met 
accent op de Happy Start methodiek, Annemieke Mol Lous van de 
Hogeschool van Leiden met de rekentuin en Ellen Zonneveld met ook al 
accent op de rekenvaardigheden. Daarnaast kwamen er vier Nederlandse 
stagiaires  hun stage op de school doorbrengen.  
Dit jaar hadden we in het tweede blok een grote campagne van 
malariabestrijding gehad. Onze sociale werkster distribueerde malaria 
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netten bij de diverse gezinnen. We hadden ook wat tegenslagen. We 
moesten twee leerkrachten ontslaan omdat ze lijfelijk geweld toepasten. 
Iets dat we niet willen. Alle leraren hebben we de mogelijkheid gegeven 
om een bijscholingscursus te volgen. 
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Trust 
Bondeko is in Uganda geregistreerd als een trust en als zodanig een 
rechtspersoon. Ik ben de directeur en trustee. We hebben indertijd voor 
een trust gekozen omdat de andere vorm van NGO een aantal nadelen 
heeft. Zo wordt de overheidsbemoeienis met NGO’s steeds groter en 
moet je ook als heel klein NGO-tje aan alle verplichtingen voldoen waar 
de grote internationale NGO’s aan moeten voldoen, kortom een rimram 
aan papierwerk. De andere optie om een lokale CBO (community based 
organization) op te zetten was ook niet interessant omdat je dan een 
lokaal bestuur moet hebben. Ik heb al verschillende gevallen meegemaakt 
waarbij het lokale bestuur de buitenlander op een gegeven moment buiten 
de deur zet en met het project ‘gaat lopen’. De formule van een trust werkt 
prima en was een idee van mijn advocaat hier. 
 
Pensioenbijdrage en belasting 
Als werkgever ben je verplicht sociale voorzieningen te betalen voor je 
werknemers. Dat is een pensioen fonds. Je draagt maandelijks 15% van 
het bruto maandsalaris bij. Ook moet je als werkgever inkomstenbelasting 
inhouden. Er zijn vier schalen, maar je moet niet veel verdienen om al 
snel in de derde schaal van 30% terecht te komen. Aftrekposten zijn er 
niet.  
Ter informatie: onder de 75 euro per maand salaris  betaal je geen 
belasting. Tussen de 75 – 106 euro betaal je 10%,  tussen106 en 130 
euro betaal je 20% over de hogere schijf. Als je boven de 130 euro per 
maand verdient betaal je  vervolgens  nog 30% over de hogere schijf. 
Boven het bedrag van 317 euro per maand betaal je 40% over die extra 
schijf.  
Als Bondeko school betalen we sinds 2 jaar de belasting bijdragen. 
Binnenkort moeten we ook de PAYE gaan afdragen, een 
inkomstenbelasting. Eigenlijk moeten de onderwijzers dat zelf doen, maar 
dat gebeurt niet. Voor onze onderwijzer moeten we dan ook deze 
inkomstenbelasting gaan betalen. In de praktijk betekent dit een extra kost 
voor ons, anders gaat het netto salaris van onderwijzers er op achteruit. 
De overheid heeft aangegeven dat privé scholen bovendien zelf 
inkomstenbelasting moeten gaan betalen. Enerzijds begrijpelijk anderzijds 
oneerlijk. Begrijpelijk want een aantal scholen zijn echt opgezet om geld te 
verdienen en dus niet meer dan logisch dat hierover belasting betaald 
wordt. Oneerlijk omdat de overheid geen shilling bijdraagt aan deze 
scholen. Onderwijs wordt zo volledig geliberaliseerd, maar tegelijkertijd 
moet je als school wel voor van alles zoals school inspectie betalen.  
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Als Bondeko school hebben we geen probleem met deze nieuwe 
belastingvorm, want we maken geen winst en hoeven dus ook geen 
winstbelasting te betalen. Het betekent wel dat we jaarlijks onze belasting 
opgave moeten gaan doen. Dat betekent weer extra administratie en 
kosten omdat de administratrice die we op school in dienst hebben dit niet 
voor elkaar gaat krijgen. Wel moeten we er voor zorgen dat de giften van 
de Bondeko Stichting in Nederland niet groter zijn dan de uitgaven. Giften 
worden als inkomsten gezien en op het moment dat je meer hebt dan je 
uitgeeft maak je dus winst. Allemaal niet problematisch omdat de rekening 
van de school los staat van die van de Bondeko Foundation. 
 
Personeel en woningen 
Ik wil in totaal 5 huizen bouwen met elk twee woonunits (totaal dus 10 
woonunits). Een huis van twee units is al klaar en heb ik zelf gefinancierd. 
Ik gebruik een unit zelf voor mijn huishoudster, de ander is beschikbaar. In 
plaats van vijf extra huizen, bouw ik er nu nog vier bij. 
Er zijn dan 9 units beschikbaar voor onderwijzers van Bondeko. We 
hebben momenteel 18 mensen in dienst. Dat zijn11 onderwijzers, 1 
maatschappelijk werkster, 1 administratrice. Die komen in aanmerking 
voor een woning. Verder 5 ondersteunde stafleden van wie 3 vrouwen 
voor de keuken en de schoonmaak en 2 beveiligers. Twee onderwijzers 
komen uit de buurt en hebben hun eigen huis. Zij ontvangen een bijdrage 
in woonkosten, evenals de administratrice die ook een eigen huis heeft in 
de buurt. Voor de maatschappelijk werkster blijven we elders huren. Voor 
de vijf support staf betalen we een lager bedrag aan huur en ook zij blijven 
dat ontvangen. Vanaf 2016 is de totale maandelijkse huurtoelage voor 
deze acht personeelsleden die niet direct door ons gehuisvest worden 206 
euro. Met de bouw van de huisjes kunnen we het huur bedrag dat 
wegvloeit zo beperkt mogelijk houden.
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Bezoek aan Uganda     
Jos van Baarsen 
 
Op 16 juli j.l. vertrok ik samen met twee ooms naar Oeganda.   
Deze ooms Theo en Willem,  zijn beiden broers van mijn vader, die één 
van de oprichters was van stichting Bondeko in 1982.  
Hun nieuwsgierigheid naar het project:  de Bondekoschool,  lag aan de 
basis van deze reis. Het project “Geef juf een huis“ was een resultaat van 
het initiatief van Theo Groot om huizen te bouwen voor de leerkrachten om 
hen te behouden voor de Bondekoschool. De link met het netwerk van mijn 
vader en van deze twee broers, met contacten in de bouw - en aannemerij 
was snel gemaakt. Er zijn mooie folders gemaakt en de contacten werden 
actief aangeschreven.  
Tot nu toe (peildatum 3 juli 2015) is er zo’ n kleine  
€ 3.500, - binnengekomen op de bankrekening van Stichting Bondeko. 
Naast het bedrijfsleven hebben ook veel particulieren en donateurs van 
Bondeko hieraan bijgedragen.  
Ik bedank u hartelijk voor uw bijdrage voor dit specifieke project.  
Natuurlijk zullen wij na onze reis in het volgende nummer van Amahoro 
hiervan uitgebreid verslag doen.  
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Voorlopige jaarcijfers 2014      
Hans Hoop 
 
Voorwoord en toelichting 
Een jaarrekening bestaat uit een balans per aanvang en einde van het 
boekjaar en de resultatenrekening van het betreffende boekjaar. Daarnaast 
kan er een verduidelijking worden gegeven in een toelichting op de diverse 
rubrieken in de toelichting op de jaarrekening. 
De balans bij aanvang van het boekjaar dient daarbij aan te sluiten bij de 
eindbalans van het voorgaande jaar en daar wringt nu net de schoen. 
Over het boekjaar 2013 is wel een resultatenrekening beschikbaar, maar 
geen eindbalans. Dit is gebeurd in overleg en met goedkeuring van het 
toenmalige bestuur van de stichting, vanwege de ziekte van onze 
voormalige en inmiddels overleden penningmeester Gerard van Haren. 
Voor het jaar 2014 was wel de resultatenrekening gemaakt, maar geen 
balans. 
Het herrekenen van de diverse transacties en verwerken daarvan heeft mij 
helaas veel meer tijd gekost dan ik überhaupt had voorzien, vandaar dat 
het verslag ook op zich heeft laten wachten. 
Momenteel ben ik nog druk bezig om 2013 in beeld te krijgen en aansluiting 
te zoeken bij 2012 en 2014. Deze klus kost mij ook nog enige tijd, maar 
zodra alles gereed is zal ik deze stukken op de website (laten) plaatsen. 
Ik heb de cijfers 1 op 1 overgenomen uit het werkverslag dat door c.q. 
namens Gerard werd bijgehouden en heb de balans opgesteld naar de 
stand van zaken per 31-12-2014 en van daaruit het verschil in saldo 
verwerkt in de balans naar 01-01-2014, gekoppeld aan de banksaldi per die 
datum. 
Gelet op het feit dat wij een ANBI stichting zijn dienen de jaarcijfers sluitend 
op de website gepubliceerd te worden. Vandaar dat een aansluitende 
jaarrekening van groot belang is om niet de status van een ANBI stichting 
te verliezen. Als de ANBI status komt te vervallen is de giften aftrek fiscaal 
niet meer toegestaan, hetgeen betekent dat de donateurs geen fiscaal 
voordeel meer kunnen genieten en dat wil ik graag zien te voorkomen. 
Op de volgende pagina’s kunt u de resultaten over 2014 vinden. Op de 
laatste pagina staat de balans over 2014. 
 
Rest mij nog om, namens het voltallige bestuur, alle gulle gevers hartelijk te 
danken voor hun donaties en het vertrouwen in onze stichting Bondeko. 
Mede dankzij uw gulle gaven hebben kinderen in Oeganda van beter 
onderwijs kunnen genieten. 
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Kosten School 
rek.nr omschrijving  uitgaven   inkomsten  
1200 Kruisposten  €   37.000,00   €   23.110,00  
2000 Bondeko Foundation   €            -   
2001 Boerderij/Trainingscentrum     
    
4001 Kosten Website  €        674,90    
4002 Kosten Betalingsverkeer  €        347,45    
4003 Kosten Amahoro  €        120,00    
4004 Kamer Van Koophandel  €            7,50    
4005 Bestuurskosten     
4006 Kosten 30 Jarig Bestaan     
    
8001 Tafels En Stoeltjes     
8002 Leerboeken     
8003 Opknappen Lerarenkamer     
8004 Aansluiting Elektrisch Net     
8005 Aanschaf Computer, Printer Etc.     
8006 Eten Voor Alle Kinderen    €        120,00  
8007 Inrichten Speelplaats    €     1.800,00  
8008 Bouw 20 Eco-Toiletten     
8009 Basismedicatie En Verzorging     
8010 Gebouw Bij Proefveldjes     
8011 Aanpassen Regenwateropvang     
8012 Lonen Personeel     
8013 Schoolgelden Per Kind     
8014 Onderhoud En Lesgeld Meisje 

Agnes 
    

8019 Geef Kinderen Goed Onderwijs    €     3.927,00  
8020 School    €   10.729,00  
    
8100 Boerderij/Trainingscentrum  €   11.707,00   €     2.938,66  
8102 Abonnementen    €          85,00  
8103 Giften Algemeen    €        475,00  
8104 Bijdrage Projecten    €          75,00  
8106 Veiling 30 Jarig Bestaan     
8200 Rente-Inkomsten    €        684,35  
  Totaal  €   12.856,85   €   20.834,01  
        
    
  Uitgaven    €   12.856,85  

  Inkomsten    €   20.834,01  
       €     7.977,16  
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Projecten Naam  uitgaven   inkomsten  saldo 
1301/8301       

 1302/8302       
 1303/8303 Vervolgonderwijs    €      9.762,00  €      9.762,00 

1304/8304 Project Impulsis  €   56.925,00   €    53.195,00  €    (3.730,00) 
1305/8305       

 1306/8306 Kick Project    €         250,00  €         250,00 
1307/8307 Project weeshuis 

Jane 
 €     1.360,00   €      2.700,50  €      1.340,50 

1308/8308       
 1309/8309       
 1310/8310 Studie Derrick    €      2.350,00  €      2.350,00 

1311/8311       
 1312/8312 Renovatie 

Klaslokalen 
    

 1313/8313       
 1314/8314       
  Totaal    €      58.285,00   €       68.257,50  €      9.972,50 

 
 
 

Controle  Uitgaven   Inkomsten   Saldo 

School  €      12.856,85   €       20.834,01          7.977,16  
Projecten  €      58.285,00   €       68.257,50          9.972,50  

Totaal  €      71.141,85   €       89.091,51        17.949,66  
 
Het totale resultaat is daarmee uitgekomen op een positief van € 
17.949,66, maar daarbij moet je er rekening mee houden dat er nog 
geoormerkte betalingen zijn gedaan die nog niet (volledig) zijn doorbetaald 
naar de verschillende projecten.  
 
Dit zijn de volgende projecten: 
Vervolgonderwijs 9.762,00 
Kick project 250,00 
Weeshuis Jane 1.340,50 
Bijdrage Studiekosten Derrick 2.350,00 
Totaal nog te betalen geoormerkte projecten 13.702,50 
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Volgens opgave van de voorzitter zijn vanuit de aanwezige reserves ook 
nog de volgende betalingen te doen: 
Onderhoud gebouwen  nog uit  te voeren  in 2014    1.000,00  
Housing Allowance voor resterend 2014 en voor 2015    7.500,00  

Geoormerkte gelden: 
 Vervolgonderwijs:  13.067,00  

Kick Project (detraumatisering )    1.220,00  
Weeshuis Mama Jane    2.160,00  
Eten voor de kinderen (210 leerlingen) laatste kwartaal 2014    1.590,00  
Onvoorzien:    1.560,00  

  Project : Bouw/ Huisvesting leerkrachten  deelproject  2014    
Twee huizen  12.000,00  
Inkomsten Belasting Leerkrachten aan Staat Uganda:    1.500,00  
Totaal nog te betalen  41.597,00  
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Balans 2014 
  01-01-2014 31-12-2014 
  Debet Credit Debet Credit 
LIQUIDE MIDDELEN         
Giro betaalrekening 1.278,11   5.073,42   
Spaarrekening 62.902,92   77.477,27   

Totaal liquide middelen 64.181,03    82.550,69   
          
Bruto Algemene reserves   64.181,03   82.550,69  
af: nog te te betalen bedragen        
Onderhoud gebouwen nog uit te voeren in 2014   pm   1.000,00  
Housing Allowance voor rest 2014 en 2015   pm   7.500,00  
Geoormerkte gelden:        
Vervolgonderwijs   pm   13.067,00  
Kick Project (detraumatisering )   pm   1.220,00  
Weeshuis Mama Jane   pm   2.160,00  
Eten voor de 210 leerlingen laatste kwartaal   pm   1.590,00  
Onvoorzien   pm   1.560,00  
          
Huisvesting leerkrachten deelproject  2014      
Twee huizen   pm   12.000,00  
Inkomsten Belasting Leerkrachten   pm   1.500,00  
Totaal nog te betalen a*                  -      41.597,00  
          
Geoormerkte gelden vanuit verwerking 2014         
Vervolgonderwijs   pm   9.762,00  
Kick project   pm   250,00  
Weeshuis Jane   pm   1.340,50  
Bijdrage Studiekosten Derrick   pm   2.350,00  
Totaal nog te betalen b*                  -      13.702,50  
          
Totaal nog te betalen bedragen (a* + b*)                  -      55.299,50  
Netto Algemene reserves   64.181,03    27.251,19  
          
Balanstotalen 64.181,03  64.181,03  82.550,69  82.550,69  
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Bericht van Stagiaire 
Ylke 
 
Rebecca en Ylke hebben dit voorjaar een stage gedaan op de 
Bondekoschool. Hierbij een paar indrukken van Ylke. 
 
Inmiddels zit ik hier een dikke maand. Ik geniet met volle teugen van de 
cultuur en het land. De eerste week hebben Rebecca en ik gebruikt om te 
wennen aan het land en hebben we ook een aantal leraren van de school 
ontmoet. Toen was het vakantie en zijn we op safari geweest. Om 
vervolgens daarna weer fris de leerkrachten te kunnen helpen met het 
voorbereiden van het tweede blok. 
Wat mij hier vooral heeft verbaasd is het verkeer. Zooo druk en zo’n zooitje 
ongeregeld. Hoe ze hier rijden, zou in Nederland vele dikke bekeuringen 
hebben opgeleverd. De boda boda’s gaan echt overal tussendoor. Ook de 
taxi rijders maken het niks uit als ze een beetje op de ‘soort van’ stoep 
rijden. Maar achterop een boda boda zitten is wel erg leuk! En aan de taxi 
zijn we in middels ook gewend.  
Als ik vrouwen zie die op hun hoofd boodschappen dragen, dan voel ik mij 
echt in een Afrikaans land. Heel erg knap hoe een vrouw soms een zak rijst 
van 10 kilo op haar hoofd vervoert. 
Toen brak de eerste stage week aan. Het was een indrukwekkende leuke 
week. De hele dag Engels aanhoren was best vermoeiend, maar ik raakte 
er snel aan gewend. Ik vind het opvallend hoe beleefd de kinderen naar de 
leerkrachten zijn. Wij werden in alle groepen op de volgende manier 
begroet. De kinderen gingen staan en zeiden: ‘Good morning our visitors, 
welcome in primary [number class]. Ook als een kind naar de wc moet gaat 
het door de knieën wanneer hij/zij het vraagt.  
Op de eerste dag vertelden kinderen aan elkaar wat ze hadden gedaan in 
de vakantie. Je kreeg antwoorden als kleding wassen, water gehaald, 
mama geholpen. Dit vond ik best interessant. Toen merkte ik namelijk een 
groot cultuurverschil met Nederlandse kinderen. Je werd even met je neus 
op de feiten gedrukt. 
Ik sta drie dagen voor de klas in p2. Ik heb ook al een aantal lessen 
gegeven onder andere Engelse taal en getallen. Het is een leuke 
interessante uitdaging om hier goed les te geven. Het is namelijk wel even 
wennen. Wat ik vooral leuk vind is als het vak Luganda, de lokale taal, 
gegeven wordt. Ik leer er continu nieuwe woorden bij. Ik kan al uit mijn 
hoofd tellen van 1 tot 10! Ik weet hoe je ‘hallo’, ‘gedag’ en ‘slaap lekker’ 
moet zeggen. Mijn woordenboek telt al 60 woorden/ zinnen. Alleen ken ik 
ze helaas nog niet allemaal uit mijn hoofd. 
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Wat ik heel leuk vind is dat de leerlingen zoveel dansen en zingen. Tussen 
de lessen door wordt dat veel gedaan. Het geeft een leuke sfeer in de klas. 
Ook wanneer er ’s ochtends een parade is wordt er gedanst. Ze kunnen 
goed en soepel dansen. 
Hoe langer we hier rondlopen hoe minder we worden aangesproken met 
‘Bye muzungu’. Maar nu is het ‘Bye teacher Ylke and teacher Rebecca’. 
We herkennen gelijk de kinderen van de Bondekoschool. Ik voel me al 
helemaal thuis in het leuke dorpje Kayunga en hier op de Bondekoschool. 
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Brief van hoofdonderwijzer George Obura 
Vertaald uit het Engels 
 
Ik kwam januari 2010 op de school in Kayunga om les te geven in rekenen 
en Engelse taal in 
de klassen vijf, zes en zeven. 
De voorwaarden waren in het begin nog niet zo gunstig, maar omdat ik van 
lesgeven hou, stelde ik me daar op in. Toen waren de schoolprestaties nog 
gebrekkig en zo herinner ik me de vernieuwingen die ik begon.  
Ik begon om zes uur ‘s morgens op school om de eerste kinderen op te 
vangen en gaf ochtend oefeningen. Aan het eind van de dag bleef ik nog 
een uur langer om klas zeven extra voor te bereiden op de nationale 
examens. De tijd kwam, dat ik de bundel sleutels kreeg, omdat ik altijd als 
eerste op school was. 
In 2012 werd ik aangesteld als assistent hoofd onderwijs en dat was, denk 
ik, een voorbereiding voor de huidige positie, ha, ha… 
Na de vervelende affaire met de onderwijzer, die zich had misdragen en 
was gearresteerd, werd ik hoofdonderwijzer. 
Natuurlijk was ik daar niet op voorbereid, maar ik heb de uitdaging wel 
aangenomen. Ik denk dat mijn directeur mr. Theo zelf ook twijfels had of ik 
met mijn weinig leidinggevende ervaring en het te laag opleidingsniveau de 
zaken even soepel of zelfs beter zou kunnen laten verlopen. 
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Wat ik prettig vind aan deze school 
Met andere dingen o.a. de volgende zaken: 

1. Scholing personeel door training en betere onderwijs methodieken  
2. Minder kinderen per klas wat lesgeven hanteerbaarder maakt 
3. Aanwezigheid van computers en internet, waardoor leraren en 

leerlingen informatie op kunnen zoeken 
4. Verscheidenheid in leeractiviteiten (van hand, hoofd en hart) voor 

ontwikkeling van de persoonlijkheidsvorming van een leerling 
5. Goede tafels en banken in de klas 
6. Goed lesmateriaal voor de leerlingen 
7. Personeelsfeest bij afsluiting van het jaar 
8. Excursies voor de leerlingen 
9. Studiebeurzen voor enkele schoolverlaters 
10. Stipte uitbetaling van de salarissen  

 
Tenslotte dank aan mr. Theo om mij de leiding van de school toe te 
vertrouwen op het moment dat de naam van de school door de affaire in 
diskrediet was gebracht in en buiten Uganda. Het kostte wat tijd om 
daarover heen te komen. 
Dank aan mr. Galiwango Stephen die ons terzijde stond. Dank aan mijn 
assistente Ndagire Catherine en andere stafleden voor de samenwerking 
en het harde werken, dat ons tot een goed team maakt. Dank aan de vele 
vrijwilligers uit Nederland. Mr. Bert Garsen en gezin, die ons trained in 
oplossingsgerichte  benaderingen, positief taalgebruik, team bijeenkomsten 
met inbreng van alle deelnemers en o.a. leiding geven. 
Dank aan Rixt Lanting, een ervaren docente en vernieuwer in verbeterde 
lesaanpak. Zij introduceerde spelling en begrijpend lezen, de jolly phonics 
(lees)methodiek en de Happy Start aanpak. 
Dank aan prof. Annemieke Mol Lous van de universiteit van Leiden die de 
rekentuin introduceerde als uitstekende methodiek met gebruik van de Ipad 
en de vaste verbinding via het internet met Amsterdam. 
Dank aan Stichting Bondeko die de school met geld steunt. 
En dank aan alle anderen die helpen en die ik niet genoemd heb. 
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Advertentie 
 
Emma Kavuma is een bevriende kunstenaar uit Uganda Zijn prachtige 
kunstwerken zijn nu ook in Nederland te verkrijgen. Volg hem op Facebook 
via Emmakavuma’s art.  
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Steunfonds voor veelbelovende Afrikanen 
Theo Groot 
 
Achtergrond 
Naast virussen als HIV, Ebola, Marburg is er ook een Afrika virus dat er 
voor zorgt dat je blijft en dat je verbonden raakt met mensen. Ik raakte al 
vroeg besmet en bleef, meer dan 35 jaar nu, en nog niet van zins me terug 
in Europa te vestigen. Waarom ik blijf? Een vraag die me geregeld gesteld 
wordt en die ik mezelf ook stel. Er is geen eenduidig antwoord. Vanuit mijn 
joods-christelijke wortels blijf ik gefascineerd door het verhaal van de 
uittocht; hoe mensen op weg gaan, weg van wat hen beperkt in hun groei 
en hen belemmert de mens te worden zoals ze ten diepste bedoeld zijn. 
Vanuit mijn antropologische achtergrond is het boeiend om van binnenuit 
mee te maken hoe samenlevingen en culturen veranderen in de context 
van een snel globaliserende en moderniserende wereld. Als boerenzoon en 
landbouwleraar vind ik het een uitdaging oplossingen te zoeken voor 
voedseltekorten en duurzaam landgebruik. Als coach en gespreksfacilitator 
vind ik het een voorrecht mensen in organisaties te helpen met elkaar in 
gesprek te gaan om wat ze doen nog beter te doen. En als mens vind ik het 
een voorrecht hier te gast te mogen zijn, te genieten van het mooie weer en 
de fascinerende landschappen. Maar vooral omdat ik heel vaak, heel 
praktisch een verschil kan maken in het leven van mensen, veelal jonge 
mensen, die op mijn pad komen. Soms gaat het om eenmalige vaak 
levensreddende ondersteuning door medische behandeling mogelijk te 
maken: een keizersnede, een acute operatie. Vaker gaat het om iemand te 
helpen naar school te gaan, te studeren. In de grote arena van 
ontwikkelingssamenwerking is mijn bijdrage beperkt, maar voor een 
groeiend aantal individuen maak ik een verschil van dag en nacht. 
Kinderen, jongeren die geen kans hebben, vaak wees zijn, komen op mijn 
pad en voor hen kan ik heel veel betekenen. Dat geeft veel voldoening. Ik 
weet me gesteund door velen die dit werk misschien ook wel hadden willen 
doen, maar van wie het pad anders liep. Ethische plaatsbekleding noemde 
een theoloog dat eens. En zo zijn anderen op hun beurt ethische 
plaatsbekleders voor dingen die ik ook belangrijk vind maar niet kan doen. 
 
Onderwijs 
In de loop van al die jaren ben ik er meer en meer van overtuigd geraakt 
dat onderwijs een belangrijke sleutel is tot ontwikkeling. Meisjes die de 
lagere school hebben afgemaakt, trouwen later, krijgen minderen kinderen 
en zorgen beter voor hun kinderen. Jongeren die een beroepsopleiding 
hebben gevolgd, slagen er beter in geld te verdienen om hun gezin te 
onderhouden. Een groeiende middenklasse, bijna altijd mensen die naar 
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school zijn geweest, vormt de motor voor economische ontwikkeling in een 
land en vormt een maatschappelijk krachtenveld waar bestuurders 
rekening mee moeten houden. Persvrijheid, vrijheid van vereniging, 
deelname in het politiek debat worden afgedwongen door een sterke 
middenklasse. Goed opgeleide eenlingen kunnen wel degelijk een verschil 
maken in de posities waar ze terecht komen. Al die jaren dat ik in Afrika 
woon en werk heb ik, vaak met steun van anderen, studies betaald en 
kinderen geholpen naar school te gaan. Ik heb kinderen en jongeren zien 
uitgroeien tot jonge volwassenen die een verschil maken in hun leven, in 
hun gezin en in hun omgeving. Natuurlijk gaat er wel eens wat mis. Waar 
niet.  
Ook al is lager onderwijs en soms middelbaar onderwijs in veel landen in 
de regio gratis, de realiteit is dat dit onderwijs meestal van een belabberde 
kwaliteit is. En ‘gratis’ is relatief, want vaak moeten ouders serieus 
bijdragen voor allerlei bijkomende kosten. Meer en meer kinderen gaan dan 
ook naar privé scholen. Daar moeten we ons geen chique elitaire scholen 
bij voorstellen. Die zijn er wel, maar de meeste privé scholen zijn scholen 
van kerken, ouderverenigingen en stichtingen die geen enkele 
ondersteuning van het ministerie krijgen. Het lager, middelbaar- en 
beroepsonderwijs in Afrika is kortom niet goedkoop en ronduit duur voor 
tertiair onderwijs. Gelukkig heb ik steeds mensen gevonden die met mij 
geloven dat investeren in onderwijs een diepte investering is die de moeite 
waard is.  
 
Stichting Bondeko  
Sinds 1982 heb ik samen met onder anderen de stichting Bondeko 
opgericht. Het doel van de stichting is: ‘Steun aan ontwikkelingslanden door 
het ondersteunen van onderwijsprojecten, opleiding en studie, één en 
ander in de ruimste zin van het woord’. Specifiek aan onze stichting is dat 
ondersteuning gekoppeld is aan de langdurige aanwezigheid van iemand 
van de stichting; eerst waren we met drie personen, nu ben ik nog de enige 
die woont en werkt in Afrika. Hiermee onderscheiden we ons van andere 
ontwikkelingsorganisaties en kleinere stichtingen. Ter plekke zijn betekent 
een veel nauwere band met mensen hebben, het betekent ook mensen 
kunnen volgen door de jaren heen. 
In 2007 besloten we als stichting Bondeko ons te concentreren op een 
lagere school in Kayunga (niet ver van de Ugandese hoofdstad Kampala). 
Dit is het dorp waar ik woon en ook een kleine educatie boerderij ben 
begonnen. Het doel van de school is kwaliteitsonderwijs geven aan 
kansarme kinderen uit de buurt. In totaal hebben we ongeveer 230 
kinderen op school. Ik heb me in eerste instantie voor 15 jaar geëngageerd 
en inmiddels zijn we al acht jaar verder. We hebben veel bereikt en de 
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komende jaren staan in het teken van verdiepen, verbreden en 
verspreiden. Verdiepen van de kwaliteit van ons onderwijs, verbreden door 
kinderen ook sociale- en ondernemingsvaardigheden bij te brengen. 
Verspreiden door het opzetten van een leergang lager onderwijs in 
samenwerking met de Hogeschool van Leiden om zo lokale leerkrachten bij 
te scholen. Stichting Bondeko kan in samenwerking met enkele andere 
stichtingen de continuïteit van de school garanderen en brengt jaarlijks ruim 
50.000 euro bijeen. 
 
Studiebeurzen 
Sinds vier jaar zijn we ook in staat om jaarlijks vier tot vijf beurzen te geven 
voor vervolgonderwijs voor een aantal kinderen die van onze lagere school 
komen. Er is een beurs voor de leerling met de beste resultaten in de 
nationale examens. Drie tot vier anderen krijgen een beurs om een 
combinatie van middelbaar- en beroepsonderwijs te volgen. Voor deze 
selectie kijken we niet alleen naar examen resultaten maar ook naar de 
thuissituatie van een kind, de sociale vaardigheden en zijn of haar 
motivatie. Deze beurzen kunnen we geven dankzij de inzet van 
enthousiaste vrijwillig(st)ers die sponsorgeld zoeken voor een specifiek 
kind. Het programma ging vier jaar geleden van start en breidt jaarlijks nog 
uit. In totaal kost dit programma straks ruim 14.000 euro per jaar. 
 
Tertiair onderwijs 
Over de vele jaren heb ik vaak uit eigen zak of met steun van een of meer 
vrienden enkele veel belovende jongeren geholpen met hun universitaire 
studie. Vaak heb ik met hen gewerkt of hebben ze een tijd bij mij gewoond 
waardoor ik ze goed ken. Een van de eersten, een Congolees, deed 
bachelors en vervolgens masters in development studies en werkt 
momenteel voor de internationale katholieke organisatie Caritas. Anderen 
waren vluchtelingen uit Burundi en Rwanda. Eén studeerde economie en 
kwam uiteindelijk als vluchteling in België terecht waar hij nu een goede 
baan heeft op een regionaal vliegveld. Een ander kon een masters studie in 
economische planning afronden en werkt momenteel voor een Oost-
Afrikaans milieu instituut. Weer een andere Rwandese vluchteling deed 
een masters in fysiotherapie in Zuid Afrika. Een jonge Ugandees heeft juist 
zijn bachelors in economie afgerond in Johannesburg en is een eigen 
school begonnen om jonge Zuidafrikanen bijlessen te geven om hun 
examens te kunnen halen. Een ander behaalde een bachelors in landbouw 
aan de katholieke universiteit hier in Uganda en werkt nu als zelfstandig 
adviseur voor kleine boeren in de omgeving van Kampala. Al deze 
universitaire studenten begeleid en coach ik persoonlijk tijdens hun studie 
en de periode erna. Allemaal zijn ze terecht gekomen in posities waar ze 
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een verschil kunnen maken. Ze leveren niet alleen een bijdrage aan de 
samenleving, maar kunnen ook hun eigen kinderen en leden van hun 
uitgebreide familie ondersteunen. Mijn band met hen eindigt niet op het 
moment dat ze af studeren en zo is er een groep van ‘alumni’ ontstaan.  
 
Onschuldig neergeschoten 
Momenteel ondersteun ik met behulp van anderen een jongeman die dit 
jaar zijn bachelors industriële chemie hoopt af te ronden om dan 
werkervaring op te doen en daarna zijn masters te starten, hopelijk aan een 
gerenommeerde universiteit in Uganda of elders in Afrika. Ook steun ik een 
Rwandese vluchteling die ik inmiddels al 23 jaar goed ken en geholpen heb 
met zijn studies fysiotherapie. Hij had een baan als senior fysiotherapeut in 
Umtata in Zuid Afrika. Vorig jaar april werd hij volledig buiten zijn schuld 
door een half dronken crimineel neergeschoten. Hij was op de verkeerde 
tijd op de verkeerde plaats. Het is een wonder dat hij het er levend vanaf 
heeft gebracht en na een lange en dure revalidatie is hij zowel lichamelijk 
als geestelijk weer in orde. De dader is bekend (alles was op een CCTV 
geregistreerd), maar de politie heeft geen actie ondernomen (waarschijnlijk 
omgekocht door de dader). Als gevolg van de kogelwond is de functie van 
zijn rechterhand uitgevallen (hij kan er niets mee vastpakken) en de kans 
dat dit nog herstelt is minimaal. Dit heeft tot direct gevolg dat hij zijn werk 
als fysiotherapeut niet meer kan uitvoeren en door het ziekenhuis is 
ontslagen. Dit is natuurlijk behoorlijk dramatisch. Een positieve ontwikkeling 
is dat hij door een professor van de Western Cape University (bij Kaapstad, 
waar hij ook zijn masters deed) een plaats kreeg aangeboden om een 
doctoraal studie te doen. Het onderzoek moet zich richten op de fysieke, 
sociale en economische reїntegratie van jongeren van 18 – 35 in de arme 
wijken van Kaapstad, meestal mannen, die als gevolg van geweld ( vaak 
messteken en schotwonden) verlamd zijn geraakt. Met een PhD kan hij 
later les gaan geven en zo nieuw werk vinden. En hij kan ook iets 
betekenen voor mensen die net als hij slachtoffer zijn van geweld. In 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland moet je in Zuid Afrika een promotie 
onderzoek zelf volledig bekostigen inclusief je huisvesting, transport, 
voeding etc. 
 
Steunfonds voor hoger onderwijs 
Zoals ik al zei, universitair onderwijs is niet goedkoop en valt ook buiten de 
directe activiteiten van stichting Bondeko. Mijn privé middelen zijn ook 
beperkt. Een bachelors opleiding aan een Ugandese universiteit kost al 
snel 3.000 euro/ jaar, elders in Afrika 5.000 euro en een PhD het dubbele 
daarvan. Overigens gaan we er wel vanuit dat een PhD student vanaf het 
tweede jaar een deel zelf kan betalen via korte werkopdrachten als 
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lesgeven. Nadat we eerder al succesvol een beurzen systeem voor 
voorgezet onderwijs hebben opgezet, wil ik nu een steunfonds voor 
universitair onderwijs opzetten van waaruit dan concrete studies 
gefinancierd kunnen worden. Studenten die we vanuit het steunfonds 
helpen zullen ook een deel van de kosten terugbetalen afhankelijk van wat 
hun financiële mogelijkheden later zijn. Dit geld wordt dan opnieuw gebruikt 
voor de studies van anderen.  
Als je hier woont, raak je verweven met het sociale netwerk en wordt je 
peetoom, peetvader, voogd van jongeren met wie je een band opbouwt en 
die je graag vooruit wilt helpen; veelbelovende jonge Afrikanen die meer in 
hun mars hebben en waarvan ik weet dat ze ook als mens integer en 
geëngageerd in het leven staan. Het idee voor dit fonds is ontstaan uit 
gesprekken met een aantal mensen die nu al helpen. Het is niet 
gemakkelijk geld te vinden voor universitaire opleidingen maar ook op dat 
niveau liggen er soms kansen.  
Via een aantal ‘ambassadeurs’, mensen die mij en het werk van de 
Stichting Bondeko goed kennen, zoeken we gericht naar donateurs die 
ofwel een eenmalige gift willen doen dan wel een periodieke bijdrage willen 
geven omdat ze het belang van hoger (tertiair)onderwijs inzien. Afhankelijk 
van de beschikbare fondsen kunnen we dan een beurs geven voor een 
universitaire opleiding. De ambassadeur zorgt ook voor de feedback naar 
‘zijn of haar’ donateurs toe. In overleg met stichting Bondeko kunnen 
bijdragen aan dit fonds via de rekening van de stichting gestort worden. De 
stichting is ANBI geregistreerd waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Ik 
hoop van harte dat ook dit fonds een succes wordt en ik stel me volledig 
garant voor het juiste gebruik van het bijeengebrachte geld. 
 
Zie ook: www.stichtingbondeko.nl  
Bankgegevens: 
Stichting Bondeko 
ovv steunfonds tertiair onderwijs/ naam student 
IBAN: NL02INGB0005467583 
 
 

http://www.stichtingbondeko.nl/

