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Voorwoord  
Jos van Baarsen 
 
Het jaar schiet al weer flink op. Ik merk dat er zo veel gebeurd in 
werk en gezin, dat de dagen door de handen lijken te glijden.  
Zo vergaat het in dit nummer Marjet de Haan, die in Kayunga op de 
school is geweest, en u nu informeert over 2 ½ maand 
Bondekoschool. Zij heeft met name in het rekenonderwijs haar 
steentje bijgedragen en doet er uitgebreid verslag van.  
Marjet geeft ons ook uitleg over het ‘Twee jaren project’. Zeven 
vrouwen krijgen nu elke week 8 euro met als doel om eindelijk uit de 
armoedecirkel te kunnen stappen. Van voorbeelden elders is 
bewezen dat vrouwen dit geld op een goede wijze besteden en 
mogelijk iets kunnen opzetten om wat te verdienen, zodat er 
structureel inkomen ontstaat.  
Theo wil, volgens zijn verhaal, leren van de toekomst. Kijken wat er 
‘geboren‘ wil worden en hoe wij daar bij kunnen helpen. Hij kijkt 
terug op het afgelopen jaar, kijkt terug naar de school, de boerderij, 
het sponsorprogramma, zijn baan en zijn gezondheid. Dat is weer 
boeiend leesmateriaal.  
Koningen en koninginnen en andere fantasie figuren komen voorbij 
als meester Derk les geeft in P3. Hij beschrijft de methoden die hij 
gebruikt om moeilijke breuken te begrijpen, door het zoeken naar 
breuken! En heel praktisch: maten te meten zodat het kwartje bij de 
kinderen valt. Met heel veel plezier, zang en dans weet hij deze 
onderwerpen bij de kinderen over te brengen. Ik wou dat ik zo’n 
leraar in de derde klas had gehad.  Zo’n breukenles vergeet je niet 
meer!  
U kunt verder lezen dat er in het bestuur enige wijzigingen 
plaatsvinden.  
Onze penningmeester Cor van Dijk  wil ook van de toekomst leren 
en roept op om Stichting Bondeko en de Bondeko school te blijven 
steunen met uw gift.  
Wij zijn erg blij met alle donateurs en de giften, ga er mee door.  
We vragen u ook de datum van 26 Mei 2018 in uw agenda te 
reserveren voor een feest. We vieren dat  het dan 10 jaar geleden is 
dat Stichting Bondeko op verzoek van het bisdom de Muteesa 
school in Kayunga is gaan steunen. Er is ondertussen veel gedaan, 
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er is veel gebeurd en dat willen we graag in een feestelijk sfeer met 
u mee vieren. Het is een feest voor de school in Kayunga, dat wij 
ook met kinderen in Flevoland willen delen. Er is een leuk 
programma in de maak, met voor elk wat wils. Jong en oud kunnen 
een leuke middag hebben. Wij houden u van het programma op de 
hoogte.  
Wij willen graag dat deze mijlpaal voor de Bondekoschool een 
bijzondere moment wordt. Daarom vraag ik u om een extra gift om 
dit feest echt te kunnen vieren. Alvast erg bedankt.  
Namens alle bestuursleden dank ik u nogmaals voor uw 
betrokkenheid bij onze stichting, uw giften en uw belangstelling.  
 
Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een in alle 
opzichten geweldig 2018. 
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Beste	Bondeko	genoten 
Theo Groot 
 
Zo aan het eind van het jaar is er de neiging terug te kijken en dat is 
zeker zinvol, maar toch kijk ik liever vooruit. Ik moet altijd denken 
aan een cursus over ‘veranderen’ die ik in 2006 in Zuid Afrika volgde 
bij Otto Scharmer. Wat hij zei komt ongeveer hier op neer: de 
veranderingen in onze wereld gaan tegenwoordig zo snel dat het 
niet meer voldoende is om ‘te leren van het verleden’, in plaats 
hiervan moeten we leren om te ‘leren van de toekomst’. We moeten 
oog krijgen voor wat geboren wil worden en hoe wij daarbij kunnen 
helpen. 
 
De school 
Maar goed, toch snel nog even achterom kijken. “Hier heb je nooit 
een saai moment”, lijkt wat een cliché maar het blijft maar al te waar. 
In de afgelopen nummers van Amahoro hebben jullie daar al het een 
en ander over kunnen lezen. We hebben dit jaar voor de school een 
record aan technische ondersteuning gehad: Rixt, Ellen, Annemieke, 
Marjet, Derk, studenten, allemaal zijn ze hier geweest voor minimaal 
een maand. In totaal 12 maanden externe ondersteuning, dat is 
geen kleinigheid. Het was heel leerzaam en ook gezellig. Belangrijk 
is het natuurlijk dat al deze inbreng ook geborgd wordt om maar 
eens een Nederlands modewoord te gebruiken. Ik spreek 
namens het hele team als ik zeg dat hun ondersteuning ons 
allemaal geholpen heeft het onderwijs nog weer beter te maken. 
Verder was het natuurlijk heel fijn dat ik dit jaar geen financiële 
zorgen had dankzij de steun van Stichting Bondeko en Stichting 
MWH. Het is echt een fijn gevoel als je geen zorgen hoeft te maken 
over hoe die 50.000 euro die nodig is voor de school weer op de 
rekening moet komen. En daar komt nog bij dat het allebei 
stichtingen zijn die het volste vertrouwen hebben in wat we doen en 
die me niet opzadelen met uitgebreide rapportages en bemoeienis 
met hoe dingen moeten gebeuren. Daarvoor aan iedereen een ‘baie 
dankie’ zoals ze in Zuid Afrika zeggen. Er waren natuurlijk ook de 
minder mooie dingen: Winnie onze kleuterleidster is begin dit jaar 
weggegaan nadat ze onverwacht haar twee maanden oude baby 
verloor (wiegendood?). Het goede nieuws is overigens dat ze 
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volgend jaar weer terugkomt. En dan was er de schoolplein moord 
op Dickson, die op school allerlei hand en spandiensten leverde. 
Triest en helemaal triest als je ziet hoe weinig inspanning de politie 
doet om de moordenaar, die bekend is, aan te houden. 
 
Sponsor programma’s 
Naast de school hebben we met steun van Bondeko en MWH ook 
nog andere ijzers in het vuur. Er is het sponsor programma en ook 
dit jaar zijn er weer drie jongeren die hun vierjarige middelbare 
school opleiding afronden. Verder is er ook onze eerste kandidaat 
die de 6 jarige middelbare school doet en nu druk is met zijn 
examens. Deze Robert heeft het altijd goed gedaan en ik heb er alle 
vertrouwen in dat hij met mooie cijfers gaat slagen. Zijn moeder 
woont met twee broertjes en een gehandicapt zusje in de 
binnenlanden van Fort Portal. Ze zal trots op hem zijn. Hopelijk kan 
hij volgend jaar aan de universiteit beginnen aan zijn opleiding als 
technisch ingenieur. 
Afgelopen week is ook het ‘direct geven’ programma gestart. Zeven 
moeders die elke dag van minder dan 1 euro moeten zien rond te 
komen krijgen twee jaar lang elke dag er een euro bij. In dit nummer 
vertelt Marjet daar wat meer over want zij was er bij. De hoop is dat 
deze extra steun ze uit de armoede val zal helpen, zodat ze zelf 
weer nieuwe initiatieven kunnen nemen om straks op eigen kracht 
die extra euro er bij te blijven verdienen. Als je zoiets kunt vertellen 
aan mensen die het zo moeilijk hebben en dan hun reacties ziet, 
dan kan ik mijn ogen maar met moeite droog houden. 
 
De boerderij 
Op de boerderij hebben we dit jaar wat pas op de plaats gemaakt. 
Na de vernieuwing van de stal eind vorig jaar ben ik er dit jaar nog 
niet in geslaagd het trainingsprogramma uit te werken en in de markt 
te zetten. Er zijn wel wat kleine stapjes gezet, maar het vraagt 
allemaal meer tijd en energie dan gedacht. Gelukkig hebben we dit 
jaar een record aantal vaarskalfjes gehad en zijn er ook geen 
noemenswaardige gezondheidsproblemen bij de dieren geweest. 
Dat is fijn. Brian is dit jaar op de boerderij begonnen en inmiddels 
uitgegroeid tot een goede kaasmaker. Kagumba blijft de spin in het 
web. Samen hebben we dit jaar ook het bouwproject voor 
onderwijzershuizen zo goed als afgerond. Nog een mooie 
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toegangspoort, afrastering, straat verlichting en weg verbeteren en 
dan is het helemaal klaar: Rainbow Village. 
 
De baan en de gezondheid 
Mijn werk met MWH blijft boeiend en inspirerend. Jullie konden er 
meer over lezen in het vorige nummer. Deze week komen Hans en 
Jeannette weer in Uganda en dan gaan we samen beslissen hoe en 
wat we volgend jaar gaan doen. Dat doen we met keukentafel 
gesprekken en het is fantastisch als je zo samen kunt werken. 
 
Mijn gezondheid was de eerste maanden van het jaar wat matigjes. 
Nadat de bilharzia was behandeld en de duizeligheid gecorrigeerd 
was door eens flink met mijn kop te schudden verdween de 
duizeligheid en de lusteloosheid. Het was wel een arts die dit deed 
om zo de gehoorsteentjes in mijn evenwichtsorgaan weer op hun 
plek te zetten. Mijn kop staat er nog op. Al is er een 
tussenwervelschijf in mijn nek die wat versleten is en die vooral ’s 
nachts wel eens voor ellende zorgt. Als ik maar dagelijks mijn yoga 
oefeningen blijf doen lukt het allemaal wel. Ben nu aan het 
experimenteren met kussens want ik kom er wel achter dat het juiste 
kussen een groot verschil kan maken. De juiste is overigens nog niet 
gevonden. Verder was het goede nieuws dat mijn prostaatvergroting 
goedaardig is en regelmatige controle voldoende is. 
Tjonge jonge, eens dat je de 60 over bent, is er toch meer 
onderhoud nodig. Maar de moraal is nog immer hoog, net als het 
idealisme. Ook heb ik nog geen last van een tekort aan ideeën en 
nieuwe initiatieven. En daar gaat het maar om.  
 
Het volgend jaar 
En dan 2018. Ik zie dat er van alles geboren wil worden. Op school 
krijgt de samenwerking met de Universiteit van Amsterdam rond de 
‘rekentuin’ waarschijnlijk nieuwe vorm waarbij wij echt een proeftuin 
worden om de rekentuin beter aangepast te maken voor Afrika. Het 
schoolteam is er klaar voor en ik heb er alle vertrouwen in dat we er 
samen weer iets moois van kunnen maken. De meeste vruchtbare 
vrouwen op school hebben het afgelopen jaar een baby gekregen. 
Ook op dat vlak hopen we op een rustig jaar zonder 
zwangerschapsverloven! 
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Op de boerderij gaan we misschien het pad op van de mechanisatie. 
Egbert Hoving, iemand die ik voor het eerst ontmoette in Rwanda in 
1986, is gepensioneerd en geeft technische ondersteuning aan een 
Ugandees bedrijf. Dat is nu de importeur van kleine trekkertjes en 
werktuigen uit India, van het formaat fruitteelt trekker. Arbeid, 
arbeidsproductiviteit en betrouwbaarheid zijn meer en meer een 
probleem aan het worden. Met zo’n 20 grootvee eenheden is het wel 
zaak om voldoende voer te laten groeien en ook aan te voeren. 
Verder is het natuurlijk voor Kagumba, Richard en Brian leuk, als 
boer zijn toch wat interessanter wordt. We gaan het zien, want het is 
een forse investering waarbij we niet over een nacht ijs willen gaan. 
Mijn tropisch bos hier op de farm begint goed vorm te krijgen, de 
bomen groeien gestaag door en hoewel de elektriciteitskabels er 
nog niet hangen zullen ze binnen niet al te lange tijd aan het zicht 
onttrokken zijn. Volgend jaar hoop ik ook mijn ‘kluis’ in Fort Portal te 
kunnen realiseren, een plek om af en toe eens lekker in alle rust te 
werken en van het leven te genieten. Zoals Derk, jonge vrijwilliger 
op school, heel wijs zei “misschien moet jij je successen wat meer 
vieren”. Daar zal ik in 2018 dan maar eens flink werk van maken. 
 
Jullie allemaal reuze bedankt voor alle belangstelling, steun en 
giften. Wens jullie alle goeds voor het nieuwe jaar. Met Kerstmis 
voor de deur ligt er voor ieder van ons de uitnodiging maar eens 
goed te kijken wat er geboren wil worden en hoe wij daar bij kunnen 
helpen. 
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Marjet	op	de	Bondeko	school					
Marjet de Haan 

Ik ben er! Het is woensdag 13 september en gisteren in Uganda 
aangekomen. Nu is het kwart over 5 en mijn eerste avontuur zit er al 
op. Na een heerlijke lunch bij Theo met een lekkere salade ga ik 
voorzien van rugzakje en nog een opvouwbaar tasje op pad voor de 
eerste boodschappen. Het is droog; ik zie wel donkere luchten maar 
laat me hierdoor niet afschrikken. De boerderij van Theo ligt een 
stukje buiten de dorpskern, onderweg naar het centrum zijn al een 
paar kleine winkeltjes. Hier inventariseer ik wat ik daar op de 
terugweg kan kopen: toiletpapier, een stuk zeep, waspoeder en 
‘brood’. Als ik op de markt kom begint het flink te regenen, echt met 
bakken uit de lucht. Ik vraag of ik bij een stalletje wat mag schuilen 
gelijk wordt me een laag rond krukje aangeboden en daar zit ik dan. 
Onder de houten stellage met groenten liggen matrassen met 
daarop drie vrouwen en een drietal kinderen. Als de regen ook door 
de zinkplaten begint te lekken, wordt me een plekje op de hoek van 
de matras aangeboden. Veel kunnen we niet praten, want Engels 
spreken ze nauwelijks. Ik koop er tomaten, paprika, uien, een paar 
wortels, bananen en knoflook en we maken veel pret bij het 
afrekenen.  
 
Rekenonderwijs 
Op de Bondeko school mag ik tot eind november meedraaien. Mijn 
uitdaging is om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het 
rekenonderwijs op de Bondekoschool. Omdat de resultaten van het 
rekenonderwijs op school nog niet voldoende zijn, moet er extra 
geïnvesteerd worden.  
Ik ontdek een aantal hiaten in de basisvaardigheid en daar gaan we 
mee aan de slag. Ik maak kaarten met daarop de tientallen en 
eenheden en hoop zo het inzicht in de getallen te vergroten. Met de 
bal oefen ik sommen tot 10, want heel veel basale vaardigheid zit er 
nog niet in. Het niveau van een flink aantal kinderen bij het oplossen 
van opgaven is gering. Eerlijk gezegd schrik ik hier steeds weer van. 
Zo wordt er door meerdere kinderen in P2 heel lang nagedacht over 
bijvoorbeeld 60+6 en 5+2. Met rekenen zijn we bezig met inzicht in 
tientallen en eenheden en het automatiseren van sommen tot 10. 
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Het is wonderlijk: als je samen 
oefent kunnen veel kinderen 
vlot antwoord geven, maar als 
dezelfde som in een opgave 
voorkomt, worden de vingers 
ingezet – dat is 
geautomatiseerd.  
Er is een nieuwe methode 
aangeschaft ‘Cambridge 
Primary Mathematics’ en ook is 
er een Engelstalige versie van 
‘De Rekentuin’ op I-pad 
waarmee elke groep 2 keer per 
week de basisvaardigheden kan 
oefenen op eigen niveau. Je 
kunt per kind doorklikken en op 
onderdelen bekijken hoe het 
gaat, zelfs welk type sommen 
goed gemaakt worden en welke 
niet lukken door tijdgebrek of 
door fouten. Met die gegevens 
kan meer gedaan worden. 
 
 
 
Polline en P2 
Maar de eerste vraag is of ik mee kan draaien in P2 (onze groep 4), 
waar de nieuwe leerkracht Polline wel wat ondersteuning kan 
gebruiken in het les geven en ook haar organisatie is voor 
verbetering vatbaar. Polline heeft een klas van 31 kinderen met een 
zeer gevarieerd niveau. Ze is van 7 tot 5 op school, gaat dan thuis 
naar de eigen kinderen, die verzorgen om daarna doodmoe in bed 
te rollen. 
Bij Polline is in de loop van de afgelopen weken wel een duidelijke 
verbetering vast te stellen. Ze gebruikt vaker verschillende 
werkvormen en doet meer aan positieve bevestiging van goed 
gedrag. En dat werkt positief naar de andere groepjes in de klas. 
Erg leuk om haar enthousiaster les te zien geven. 
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Ik heb de rekentoetsen van de zwakst presterende leerlingen 
meegenomen naar huis. Die ga ik analyseren: welke fouten worden 
er door wie gemaakt? Dan kunnen we daarmee verder aan de slag. 
Vervolgens extra oefenen met 4 zwakke rekenaars. Daar geniet ik 
het meeste van. Heel intensief drie kwartier samen bezig zijn en 
direct zicht krijgen op waar het kwartje valt en waar het mis gaat.  
We gaan de leerkrachten stimuleren om ook met de resultaten op de 
IPad in de klas aan de slag te gaan. Polline en ik kijken er in mijn 
laatste week samen naar om de kinderen beter in beeld te krijgen. 
Het type fouten bevestigt de ervaring dat basisvaardigheden en 
getal inzicht absoluut onvoldoende ontwikkeld zijn. Het is me in deze 
2 ½ maand onvoldoend gelukt om achterstanden echt essentieel 
weg te werken. Dat kan ook niet, maar toch…  
 
Verjaardagsfeest 
Af en toe is het groot feest: birthday party. De verjaardag van de 
kinderen die de afgelopen twee maanden jarig waren wordt 
uitgebreid gevierd. Met een echte verjaardagstaart. Alle kinderen 
gaan naar buiten en nemen plaats op de banken. De jarigen komen 
in een rij al dansend op, niet met hun schooluniform, maar in hun 
eigen kleren. Sommigen zien er prachtig uit, een enkeling heeft 
gewoon zijn schoolpak aan. Na zingen en dansen wordt de taart 
aangesneden en delen ook alle andere kinderen van deze lekkernij, 
drinken en een handje popcorn. 
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Als ik een keer na schooltijd naar huis loop, voel ik opeens dat er 
een kind achter me loopt. Het is Peace, een dondersteen van een 
meiske. Vandaag heeft ze super goed gewerkt en vraagt me na 
schooltijd of ik met haar ook een keer mathematics wil doen. Peace 
heeft nu een kan in haar handen en gaat melk halen. Ik vraag of ik 
met haar mee mag lopen. Dat is goed; de melk is voor de baby, 
vertelt ze. Achter een van de huizen langs de weg, blijkt een 
koeienstal te zijn met 4 koeien. Een oudere vrouw komt naar buiten. 
Ze spreekt Luganda en Peace vertaalt. Peace krijgt in haar kan een 
beker melk. Even een leuk uitstapje. 
 
Geen mooie plaatjes vandaag 
Een heel bizarre zaterdag die heel anders verloopt dan ik van 
tevoren heb bedacht. In de vroege morgen is Dickson, een 
jongeman die op school met allerlei klusjes helpt, vermoord op het 
schoolplein gevonden. Ik weet wie Dickson is. Hij zat gisteren bij het 
verjaardagsfeest bovenop de glijbaan mee te genieten. Ik tref 
Kagumba en een broer van Dickson intens verdrietig buiten op een 
paar pallets aan. Kagumba vertelt me wat er gebeurd is.  Die avond 
zitten alle werkers van de boerderij buiten in een kring en is 
Kagumba de stand van zaken aan het vertellen. Kagumba moet  ook 
nog naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. Hij vertelt 
mij later dat er nog geen sectie is verricht. Hij heeft contact met de 
dokter gehad, die toezegt dat hij het morgenochtend vroeg zal doen. 
Dan gaat Kagumba een kist kopen. Dickson zal worden opgehaald 
en onder begeleiding van  een paar mensen van de boerderij  wordt 
hij morgen naar zijn woonplaats gebracht, terug naar de familie. 
Maandag gaan het team van de school en een paar mensen van de 
boerderij naar het dorp voor de begrafenis.  
Ik loop de hele dag een beetje wezenloos rond. Wat een 
verschrikkelijke gebeurtenis.  
Later spreken we met verschillende leerkrachten en krijgen we nog 
meer details te horen die we nog niet wisten. Zo horen we dat de 
kinderen van P7, die op zaterdag naar school gaan om hun examen 
voor het eind van de basisschool voor te bereiden, samen met een 
leerkracht de eersten waren die Dickson vonden. We horen  hoe het 
gerucht zich al snel verspreidde, hoe ouders langskwamen en dat er 
zelfs media kwamen die opnames maakten en de kinderen 
interviewden.  ’s Avonds  is het nieuws op de nationale t.v. 
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uitgezonden en zelfs nog twee keer herhaald. De leerkrachten 
hebben veel zorgen over de school en de kinderen, hoewel de 
school er niets aan kon doen.  
 
Michael 
In de jongste groep zit een jongen die tot een jaar geleden alleen 
maar thuis op de grond zat. Er hebben allerlei onderzoeken plaats 
gevonden. Hij zit nu op school, heeft spalken rond zijn onderbenen 
en draagt hoge, stevige schoenen. Hij kan nu zelfstandig lopen. 
Vaak loopt hij alleen rond over het verharde pad van de speelplek. 
Vorige week heb ik hem in de draaimolen gezet en de molen 
langzaam rond gedraaid. De andere kinderen ook verteld dat ze niet 
heel hard mogen draaien als Michael erin zit. Hij vindt het prachtig 
en komt tijdens het spelen regelmatig terug naar de draaimolen. Hij 
kan nu ook al goed door het losse zand lopen zonder te vallen. Hij 
gaat opeens zelf de draaimolen duwen en rond laten draaien. Een 
en al lach. Geweldig! Zeker als er ook nog een ander kind in de 
draaimolen gaat zitten. Na 
schooltijd komt  Michael een keer 
naar me toe. Zijn moeder is er 
nog niet om hem op te halen. Hij 
wil graag in de draaimolen. 
Onvoorstelbaar hoeveel plezier 
hij dan heeft. Vervolgens wil hij 
ook de glijbaan af. Hij krijgt er 
steeds meer vaardigheid in om 
zelfstandig de trap op te 
klimmen, wat voor hem een hele 
inspanning is. Als hij dan 
bovenaan staat, straalt hij van 
oor tot oor. Het loslaten en naar 
beneden glijden is nog altijd een 
spannend moment voor hem 
door de snelheid die hij dan 
opeens ervaart. Bovenaan zit hij 
dan eerst een poosje stil. Maar 
als hij dan beneden aankomt, is 
het weer dikke pret.  
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Speelse aanpak 
Derk is er ook. Een leuke, enthousiaste knul, een rasonderwijzer die 
veel in zijn mars heeft. Ik vind het erg leuk dat hij er is. Hij heeft vorig 
jaar tijdens zijn stage ook al drie maanden op de Bondekoschool 
gewerkt, dus hij heeft al wat meer ervaring met het reilen en zeilen 
hier. Hij gebruikt allerlei speelse vormen om de kinderen de les in te 
trekken. 
Zelf ga Ik in Pp aan de slag met het thema ‘de dierentuin’. In de 
kring doe ik een aantal opeenvolgende dagen allerlei speelse 
rekenactiviteiten rond dit thema. ‘Zoo keeper Frank’ laat van alles in 
en rond zijn dierentuin gebeuren. 
In de afgelopen weken hebben we in P2 de splitsingen van de 
getallen tot 10 ingeoefend, de vrienden van 10 en het rekenen op de 
getallenlijn. Om te accentueren dat we het nu echt via het tiental 
gaan doen, heb ik in navolging van Derk ook ‘Mister Ten’ een gast 
uitgenodigd, die niet gepasseerd kan worden. Zo maken we op de 
getallenlijn sommen over het tiental. We oefenen met de bal 
verschillende basisvaardigheden en gebruiken de spelletjes die in 
de rekenkist aanwezig zijn.  
 
De schoolviering 
Elke vrijdag is er een assemblee; wij zouden het een viering noemen 
denk ik. Alle kinderen van de school zitten dan op banken buiten op 
het speelplein van de onderbouw. 
Elke week is een andere klas aan de beurt om een presentatie te 
doen: iets uit de leerstof, iets uit het nieuws, een weergave van een 
ziekte en hoe die te voorkomen een ‘interview’ met een bekend 
persoon, een dans etc. 
Een van de kinderen doet dan ook de inleiding, zet het zingen van 
het volkslied in en daarna het zingen van het schoollied op de 
melodie van het Wilhelmus. Het lied wordt goed gezongen door de 
kinderen, beter dan ons volkslied door menigeen. 
Tot slot vertelt het hoofd van de school een verhaal dat past bij het 
thema van de week.  
 
Rainbowvillage 
De laatste maand woon ik in mijn eigen huisje, aan de rand van het 
terrein waar ook een groot deel van de leerkrachten woont. Deze 
huizen zijn kleurig geschilderd, vandaar de naam Rainbowvillage. 



	 15	

 
 
Zo denk je een lange, rustige, misschien ook wel saaie zondag voor 
de boeg te hebben en dan is het kwart over 9 ’s avonds en is de dag 
voorbij gevlogen en heb ik toch weer heel veel mensen ontmoet. 
Zoals Waswa, die steeds een heerlijk pakket van de biologische 
markt in Kampala meeneemt. Een jongeman die al heel wat voor de 
kiezen heeft gehad en steeds weer nieuwe mogelijkheden en 
uitdagingen ziet. In de loop van de middag ga ik op de markt in 
Kayunga nog een paar boodschappen doen en dan komt Grace op 
bezoek. Ook zij heeft haar eigen verhaal. Op mijn vraag hoe het op 
school gaat, antwoordt ze: “Bad”. En dan komt de aap uit de mouw: 
de leerkracht heeft gevraagd of ze 20.000 shilling mee wil nemen 
voor het uitstapje van de klas. Vervolgens komen Regina en 
Annemieke langs. En zo gaat het verder door in dit kleurrijk dorpje. 
 
Deze 2½ maand in Kayunga en op de Bondekoschool zijn 
omgevlogen. Ik heb genoten van de contacten met de kinderen en 
leerkrachten op school en de andere mensen die ik heb ontmoet. Ik 
zie heel veel mooie dingen gebeuren op de Bondekoschool, zie het 
plezier van de kinderen in het schoolgebeuren, de inzet van de 
leerkrachten. Ik ben er blij mee dat ik deze periode op school kon 
meedraaien en mijn mini-steentje mocht bijdragen aan de 
ontwikkeling van de school. Heel veel dank voor gastvrijheid en 
betrokkenheid. 
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Van	de	penningmeester	
Cor van Dijk 	

Als u dit leest is het jaar 2017 al bijna voorbij. Gewoontegetrouw is 
dit ook vaak de tijd om de eigen boekhouding bij te werken en aan 
de goede doelen te denken. De Bondeko-school brengen we daarbij 
graag onder uw aandacht. Voor de kinderen betekent deze school 
een enorme stimulans en een positieve kijk op de toekomst. 
 
Stichting Bondeko is afhankelijk van giften en wij willen graag de 
(bank)kosten zo laag mogelijk houden. Daarom vragen wij u enige 
moeite te nemen om zelf een overschrijvingskaart in te vullen, dan 
wel via een betaalkaart. Mocht u dat willen, dan vindt u hieronder de 
benodigde gegevens.  
 
Mochten wij het u makkelijker kunnen maken, laat het ons dan even 
weten! 
 
Stichting Bondeko 
NL02 INGB 0005 467 583 
Bondeko-school of ‘specifiek doel’ 
 
Graag de bestemming van het geld zo goed mogelijk vermelden.  
Bij voorbaat hartelijk dank! 
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‘Derk	voor	Uganda’	voor	de	klas  
Derk van Voorst 
 
Daar sta ik dan in de opening van het lokaal van P3. Met een gordijn 
om mijn middel die als een jurk dient en een gek hoedje op. 
Vandaag ben ik namelijk de koningin van de breuken. Voor de 
kinderen de ‘Queen of Fractions’. Ik kom binnen en een seconde 
later liggen alle kinderen dubbel. Het is de tweede les waarin we 
bezig zijn met rekenles over breuken. Een behoorlijk lastig 
onderwerp voor de leerlingen. Vandaag ontvangen de kinderen een 
gast: even niet luisteren naar teacher Derk, maar naar de ‘Queen of 
Fractions’.  
Een koningin die vertelt dat ze heel veel verstand heeft van breuken, 
maar al snel hebben de kinderen door dat daar niets van klopt. Met 
een wat hogere stem vraag ik de kinderen of ze mij dan maar willen 
helpen. Ik geef ze opdracht om op zoek te gaan naar breuken in de 
klas. Zo bestaat het raam uit drie gelijke delen en het plafond uit wel 
15 verschillende vlakken. In tweetallen gaan de kinderen de klas 
door op zoek naar breuken. Als er weer een nieuwe breuk is 
gevonden wordt dit met trots medegedeeld aan de koningin van de 
breuken. De kinderen 
hebben de grootste schik 
en er worden veel 
breuken gevonden.  
 
Het is niet de eerste keer 
dat ik de klas in kom als 
een ander personage. 
Hiervoor ben ik al een 
keer de ‘King of 
Multiples’ geweest, 
‘Washing Wamala’ en 
‘Zookeeper Frank. De 
kinderen kíjken steeds 
vol verwachting naar de 
deur als ik vertel dat we 
weer bezoek krijgen in 
de klas. Ondanks dat ze 
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best weten dat Teacher Derk zich steeds verkleedt, gaan ze er wel 
steeds helemaal in op.  
Vorige week ben ik nog ‘Mister Measuring’ geweest, omdat we het 
dan over meten hebben. Deze bezoeker geeft de kinderen de 
opdracht om verschillende dingen op het schoolplein op te meten 
met handen, linialen, potloden en andere materialen. In tweetallen 
moeten ze als echte onderzoekers van alles gaan opmeten. De 
kinderen moeten het leren meten zich eigen maken. Er moet ook 
een hoge paal worden opgemeten van misschien wel meer dan 3 
meter lengte. Josephine en Kearon gaan samen meten. Niet echt 
een tweetal wat veel met elkaar heeft. Soms maken de kinderen zelf 
de koppels en soms maakt ik ze. Vandaag is het laatste het geval. Ik 
maak dan koppels van kinderen die elkaar nog niet zo goed kennen 
of waarvan ik weet dat ze veel van elkaar kunnen leren. In het begin 
hebben Kearon en Josephine het even moeilijk, maar na een poosje 
zie ik in mijn ooghoek iets heel bijzonders gebeuren. Josephine 
hangt hoog in de paal en Kearon staat eronder en maakt met zijn 
handen een soort tafeltje die de billen van Josephine omhoog 
houden. Die laatste is druk bezig om de lengte van de paal op te 
meten en Kearon geeft aanwijzingen vanaf de grond. Ze hebben 
elkaar helemaal gevonden. In dit soort gevallen is het goed dat de 
leerlingen zich de vaardigheid van het meten zich eigen maken, 
maar ben ik vooral trots op de manier waarop de kinderen met 
elkaar samenwerken. Later spreek ik Kearon en Josephine aan: ‘wat 
ben ik ongelofelijk trots op jullie’. Kearon glimlacht en ik laat hem de 
foto zien die ik van hen heb gemaakt, als Josephine in de paal 
hangt. Ik vraag aan Kearon: ‘wat ben jij aan het meten met je 
handen?’ Hij moet hard lachen. ‘Meten is weten’, zeg ik tegen hem 
met een knipoog.  
 
Trots op leerling en leerkracht 
Ondertussen ben ik alweer twee maanden in Uganda en maak het 
hele derde semester mee. Misschien kunt u zich nog herinneren dat 
ik ongeveer anderhalf jaar geleden ook in Uganda was. Toen voor 
een stage vanuit de pabo. Eenmaal bij thuiskomst blijft Uganda in 
mijn hoofd zitten en na het afronden van de opleiding in juli is de 
beslissing gauw gemaakt: eerst terug naar Uganda. Terug naar de 
kinderen. Terug naar hetgeen waarvan mijn hart sneller gaat 
kloppen.  De eerste dagen zijn speciaal en emotioneel. Het is 
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indrukwekkend om de kinderen te zien die mij de eerste dag met 
heel veel knuffels weer welkom heten. Het weerzien met de 
teachers is ook overweldigend. Deze term ben ik er vooral om het 
rekenonderwijs een boost te geven. Ik geef verschillende lessen in 
de onderbouw en geef de leerkrachten tips voor de verschillende 
lessen op rekengebied. We zijn nu druk bezig om een doorgaande 
lijn te creëren van PP naar P3 met de bijbehorende strategieën. In 
P3 ben ik samen met teacher Lawrence ook bezig om een 
rekenprogramma voor het hele jaar te maken en te kijken welke 
onderwerpen meer aandacht verdienen. Naast de rekenlessen ben 
ik vooral veel in P3 en waag ik mij ook soms aan de andere 
vakgebieden zoals religie, Engels en literacy. Teacher Lawrence en 
ik steken veel van elkaar op en zitten helemaal op één lijn. Ik moet 
even kwijt dat ik ontzettend trots op hem ben. Hij leert snel en is 
enorm goed in het contact met de kinderen. Als ik dit uitspreek 
verschijnt er een hele grote glimlach op zijn gezicht. Een leerkracht 
met een heel groot hart voor de kinderen. Samen maken we 
ontzettend veel plezier in P3. Een klas vol met talenten.  
 
Dansen 
 
‘5-6-7-8’, klinkt het geregeld door de school. We tellen af en 
beginnen te dansen. Bij het plezier maken met de kinderen hoort 
voor mij ook het dansen, het zingen en de andere creatieve vakken. 
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We dansen veel in de klas, maar soms ook met de hele school 
tijdens de gezamenlijke bijeenkomst. Dit geeft zo’n kick, maar 
tegelijkertijd ook het gevoel van ‘samen’. Vorige week heb ik met de 
leerlingen uit P3 het nummer geoefend ‘Man in the mirror’ van 
Michael Jackson. Het is ondertussen een echt gospelkoor en ze 
bezorgen mij kippenvel. Plezier maken met de kinderen is voor mij 
als meester het belangrijkste. Als de kinderen plezier hebben leren 
ze makkelijker en slaan ze alles veel sneller op. We zijn nu ook druk 
bezig met filosoferen in de P3. Teacher Lawrence en ik zetten de 
kinderen goed aan het denken.  
 
Echte toppers 
De afgelopen twee maanden is er dus al van alles gebeurd en 
worden er flinke stappen gezet. De Bondekoschool staat niet stil en 
gaat met volle kracht vooruit. Ik vind het gaaf om mijn steentje bij te 
dragen en kan mijn creativiteit, energie en enthousiasme hier 
helemaal kwijt. Ik ben ontzettend trots op de kinderen en de manier 
waarop ze groeien. Ik zeg in de klas vaak: ‘jullie zijn echte toppers’. 
Gewoon in het Nederlands. De kinderen verstaan het niet, maar de 
betekenis heb ik uitgelegd. Ze hebben dan heel goed door dat ik 
trots op ze ben. De teachers maken ook elke dag vooruitgang en 
maken naar mijn idee een hele mooie ontwikkeling door.  
Over precies een maand ga ik alweer terug naar Nederland en dat is 
voor mij eigenlijk veel te vroeg. Ik weet nu al dat ik alles opnieuw 
ontzettend ga missen en dat de nodige tranen zullen vloeien bij het 
afscheid nemen van de school. Toch houd ik ook in mijn achterhoofd 
dat het hoofdstuk wat mij betreft nog lang niet afgesloten is. De 
komende jaren zou ik graag blijven komen en mijn steentje willen 
bijdragen. We zullen zien hoe het loopt. Vanuit Uganda niet alleen 
de Ugandese groetjes van mij, maar ook van de prachtige kinderen/ 
teachers en alle anderen die vanuit hier betrokken zijn bij de 
Bondekoschool. 
 
Op mijn facebookpagina ‘Derk voor Uganda’ zijn verschillende 
blogs, foto’s en filmpjes terug te vinden van mijn tijd in Uganda. Het 
kijken waard denk ik. www.facebook.com/derkvoordeklas    
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Bestuurswijzigingen    
Jos van Baarsen 
 
Op 1 oktober 2006 heb ik de voorzittershamer overgenomen van 
Sjaak Groot.  
Na 12 jaar treed ik per 1 januari 2018 als voorzitter af  en zal Joost 
Hetsen  de die functie gaan vervullen. Hij zit sinds februari 2011 in 
het bestuur.  
Zijn taak als secretaris draagt hij per die datum over aan Lotty 
Sierink. Zij is sinds mei 2016 bestuurslid.  
Ik blijf lid van het bestuur want deze stichting is toch een stukje zeer 
vertrouwd terrein voor mij. Een stichting die sinds 1982 bestaat en 
nog altijd zeer goed functioneert en bijdraagt aan een interessant 
project zoals de Bondekoschool in Uganda.     
In de afgelopen jaren is er veel ondernomen om de doelen van 
Stichting Bondeko waar te maken, nadat de stichting in 1992 met 
het Garantiefonds is samengegaan.  
De Muteesa school werd ons hoofddoel vanaf 2007 en dank zij 
diverse deelprojecten en grote sponsoren kwam er gemiddeld toch 
zo’ n € 20.000,- per jaar binnen voor deze school voor kansarme 
kinderen in Kayunga, Uganda. 
Ik ben trots dat we dit als bestuur,  jaar in jaar uit, voor elkaar 
hebben kunnen krijgen met dank aan alle donateurs en sponsoren.  
Ook al verlaat ik het bestuur niet, ik wil de bestuursleden vanaf deze 
plaats danken voor de fijne en goede samenwerking in de afgelopen 
jaren. Joost en Lotty veel succes en veel plezier in jullie nieuwe 
bestuursfunctie.  
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Het	twee	jaren	project	
Marjet de Haan 
 
Daar zitten ze dan, de zeven vrouwen die uitgenodigd zijn voor ‘het 
tweejaren project’. Ik zit er ook bij. Het is 17 november 2017, half vijf 
’s middags. De vrouwen weten nog niet waarvoor ze op het kantoor 
van Theo uitgenodigd zijn. Op het oorspronkelijke tijdstip van de 
uitnodiging komt de regen met bakken uit de lucht vallen. De 
ontmoeting begint dan ook bijna een uur later als de vrouwen 
allemaal gearriveerd zijn. Naast Theo is Rajab aanwezig. Hij heeft 
de gezinnen bezocht en in kaart gebracht hoe de thuissituatie is. 
Rajab spreekt ook de lokale taal en vertaalt elke zin die Theo 
uitspreekt in het Luganda, zodat de informatie door iedereen 
duidelijk kan worden verstaan. 
Theo heet hen van harte welkom en zegt dat hij zowel slecht als 
goed nieuws voor hen heeft. Het slechte nieuws is dat ze in het 
nieuwe schooljaar, dat in februari begint, geen subsidie op het 
schoolgeld van hun kinderen meer krijgen. Het goede nieuws is dat 
er een experiment gestart gaat worden. Elke keer is het leven voor 
de vrouwen opnieuw een strijd om een beetje geld en/of eten te 
vinden voor die dag. Daardoor blijft er niet veel tijd en energie over 
om iets anders te ondernemen of daar zelfs maar over na te denken. 
In dit experiment is het de bedoeling dat het leven wat gemakkelijker 
wordt, zodat er tijd en energie vrij komt om andere dingen te doen. 
Waarom alleen vrouwen voor het experiment zijn uitgekozen?  
Omdat moeders doorgaans beter voor de kinderen zorgen en omdat 
vrouwen veel betrouwbaarder zijn dan mannen! Bij de dames die tot 
dan toe ingespannen hebben zitten luisteren, klinkt nu een 
instemmend gelach.  
 
Een kans en een uitdaging 
En wat houdt dan dit experiment in? 
Gedurende twee jaar, te beginnen vanaf vandaag, kunnen ze elke 
week 32.000 shilling krijgen (ongeveer 8 euro) en met dat geld zelf 
mogen beslissen hoe ze dit gaan besteden. De vrouwen klappen 
verrast in hun handen en lachen blij als ze dit horen. Theo maakt 
grapjes, dat ze bijvoorbeeld hun haar bij de kapper heel mooi op 
kunnen laten maken, een onderwerp dat hier heel belangrijk is. Maar 
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moeders weten vaak heel goed hoe ze dit geld het beste kunnen 
besteden, zodat het ook ten goed komt aan hun kinderen. Theo 
spreekt het vertrouwen uit dat ze het goed zullen gaan gebruiken. 
Geleidelijk aan raken de vrouwen meer ontspannen en kan er nog 
meer gelachen worden.  
Van dat geld moeten ze nu wel zelf het schoolgeld betalen en dat 
moeten ze zelf organiseren. Als een van de aanwezige vrouwen dit 
een te grote verantwoordelijkheid vindt, kan dat nu ook aangegeven 
worden. Als ze toch liever de subsidie op het schoolgeld ontvangen 
kunnen ze niet meedoen aan dit experiment. Daarvoor kiest geen 
van de zeven aanwezige dames. 
In totaal zullen de vrouwen in deze twee jaar dus ruim 3 miljoen 
shilling ontvangen, dat is 800 euro. 
 
De uitvoering 
Theo gaat vervolgens nog een aantal praktische zaken doornemen. 
Hij geeft aan dat hij graag wil dat dit experiment een geheimpje blijft 
tussen de vrouwen, Rajab en Theo. Ook geeft hij aan dat het niet fijn 
is als ze het geld elke week moeten komen ophalen. Daarom is 
besloten dat het elke maandag via de telefoon overgemaakt zal 
worden (mobile money). Vijf van de zeven vrouwen beschikken al 
over die mogelijkheid. Rajab zal de andere twee helpen dit te 
organiseren.  
Over twee jaar is het experiment afgelopen. Maar geleidelijk aan 
zullen ze wegen moeten vinden om zelf wat geld te gaan verdienen. 
Op welke manier dat zal gebeuren is helemaal aan de vrouwen zelf. 
Ze zullen niet gecontroleerd worden.  
Maar …. we zijn natuurlijk wel nieuwsgierig hoe de vrouwen hun 
leven gaan verbeteren en hoe het hen gaat helpen. In Nederland 
zijn er mensen die in dit experiment geloven en zeven personen 
ondersteunen in dit geval dit experiment. Elk heeft zich garant 
gesteld voor een van de vrouwen. De praktijk elders heeft al 
uitgewezen dat het werkt: ‘Geef geld aan vrouwen, zij kunnen zelf 
hun leven organiseren’.   
Rajab zal de vrouwen af en toe bezoeken, niet om te inspecteren, 
maar om te horen hoe het gaat, om te delen waar ze mee bezig zijn. 
En dan is het ook mogelijk om de Bondeko in Nederland te 
informeren over het verloop van het experiment.  
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De envelopjes met het geld voor de eerste week worden vervolgens 
uitgereikt. Rajab noteert de telefoonnummers en praat nog door met 
de vrouwen. Theo neemt foto’s voor de administratie van een en 
ander en dan vertrekken de vrouwen al pratend samen weer. Ja, en 
ik versta dan natuurlijk niet wat ze tegen elkaar zeggen. 
 
Wat gaan de vrouwen doen? 
Ik ben heel benieuwd hoe dit experiment zal gaan verlopen. Het zal 
zeker tijd nodig hebben om de mogelijkheid iets voor zichzelf te 
beginnen binnen te laten komen. Ze hebben zo lang in de 
overlevingsstand gestaan. Ik kan me voorstellen dat je de eerste 
keer er allemaal lekkere dingen van gaat kopen die je jezelf nooit 
hebt kunnen veroorloven. Maar het kan ook zijn dat het zo nieuw en 
onverwacht is, dat je er nog niets mee durft te doen, al maar 
afwegend wat nu de beste bestemming is.  
Ik wens de vrouwen alle goeds en geloof beslist in hun kracht om er 
wat van te maken. 
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Sponsorkliks	
	
Koopt u wel eens via de website van een winkel, of bedrijf?  
Als u dan eerst naar  de website van Stichting Bondeko gaat en daar 
de Sponsorkliks button aanklikt,  
kunt u uw aankoopt vast doen in de winkels die daar getoond 
worden. 

 
  
U vindt daar winkels zoals BOL.com, Coolblue, KLM, HEMA, 
Zalando, Douglas, Booking.com …kleding, reizen, schoenen, doe – 
het – zelf producten  etc. etc. U komt daar zoveel winkels tegen, dat 
u zeker uw aankoop kunt doen. Probeert u het eens.  
Als u ‘via onze website koopt’, wordt er per aankoop een commissie 
aan onze stichting afgedragen, varierend van 1 tot 10 % van uw 
aankoopbedrag. Dat kan aardig oplopen.  
Vergeet ook ons niet bij het online boeken van een reis ! Met uw 
aankoop steunt u Stichting Bondeko, zonder dat het u iets extra 
kost.  
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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) 
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