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Voorwoord  
Jan Aukema 
 
Dit is het laatste nummer van weer een wervelend Bondeko jaar, de 70-ste 
aflevering van Amahoro. Het begon met de oranjekleurige jubileum editie 
en vervolgens verscheen het nummer met o.a. een terugblik op 10 jaar 
Bondekoschool. In deze uitgave beschrijft Theo, hoe een gewone zaterdag 
bij hem op Anam Cara er uitziet en hoe het met het boer zijn gaat. Wat doet 
Theo als hij niet werkt? Nog heel veel, zo kunnen we lezen. We komen 
hem hier in zijn vele rollen tegen als boerenzoon met boerenbloed, zelf ook 
boer en ontwikkelingswerker, en verder als schoonmaker, kok, 
onderzoeker, kweker, mantelzorger, boodschappen haler, politiek analist 
en nieuwsduider. Ondertussen geeft hij ook nog wat boerenkennis en 
rekenwerk aan ons door, ook nog leraar dus.  
 
Soms is Theo een tevreden man getuige zijn opmerking over die 
zaterdag…en zag dat het goed was. Dat gold ook voor zijn nieuw recept 
van pompoen, spinazie en oesterzwammen. Boer zijn kent in Uganda vele 
uitdagingen en vele technische hobbels en er gaat geregeld van alles mis, 
maar toch klinkt ook hier de positieve toon: boer zijn is nog leuk ook. 
Uitdagingen zijn er ook om voldoening uit te putten. 
 
Marjet de Haan keerde even terug naar Uganda, haar derde bezoek aan de 
school. Het was een feest om even weer terug te zijn, schrijft ze. Ze zag 
hoe enthousiast de kinderen waren, met hoeveel plezier ze naar school 
gaan en hoe snel kleuters zich in de Engelse taal leren  uitdrukken. De 
leerlingen kunnen niet alleen oorverdovend hard zingen, maar leren in 
clubs ook knuffels en tassen maken en gymschoenen beschilderen. 
Kinderen trots en blij maken is een onderdeel van het onderwijs. Geen 
wonder dat Mieke het vier maanden op de school kon uithouden en als 
cadeautje nog wat extra’s aan geld meenam voor de kostbare, maar zeer 
geslaagde, schoolreisjes. Lotty Sierink maakte een speciale woordzoeker, 
waarvan de overgebleven letters een mooie, welgemeende, vondst 
oplevert. Hij is heel leuk om te maken. Theo is in dit nummer omringt door 
alleen maar dames. Wies van Tooren sluit als donateur het nummer af met 
een prachtige beeldspraak over het grote goed van te kunnen delen en 
samen mee te spelen in het  ‘Amahoro orkest’ met Theo als uitstekende 
dirigent. Namens het bestuur, dank voor wat u het afgelopen jaar met 
Bondeko hebt gedeeld  en aan klankkleur hebt toegevoegd. We hopen dat 
de kerstklanken u goed mag doen en u een goed en gezond 2019 zal 
bezorgen. 
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Zomaar een zaterdag op Anam Cara   
Theo Groot 
 
Tja, wat doe je hier zoal op je vrije zaterdag? Een overzichtje. 
 
Eerst onder het genot van een pot thee de krant (Trouw) gelezen 
waar ik een elektronisch abonnement op heb. 
Dan een hete douche nemen; de douche doet het gelukkig weer. Na 
18 jaar was de zonneboiler aan het eind. Het is een fikse investering 
maar er is een nieuwe aangeschaft. Een hete douche is 
tegenwoordig voor mij ongeveer wel een noodzaak. Elke morgen 
word ik wakker met een stijve nek, zere schouder en bovenarm. Ja, 
ik heb een ander kussen en verder van alles al geprobeerd, maar 
niets helpt echt. Uiteindelijk is het volgens de Engelse manueel 
therapeut een versleten tussenwervel schijf ( C5-C6 voor de 
kenners). Na een goeie hete en lange douche ben ik meestal weer 
aardig operationeel. 
 
Even het internet abonnement verlengd, want Marjet de Haan kon 
haar berichtjes niet wegkrijgen gisteravond. 
Vervolgens snel een toertje over de boerderij gemaakt en wat 
spinazie en sla gepakt voordat de jongens naar de markt gaan. 
Met Omaru en Richard naar het mais veld gelopen, omdat er wat 
mest gestrooid moet worden. Na een stuk samen te hebben gedaan, 
gaan zij nu verder. 
 
Voor buurman John de papieren voor de Triodos Bank geregeld. 
Zijn rekening was geblokkeerd omdat hij geen bewijs van adres had 
aangeleverd. Ik had dat voor mezelf al eerder gedaan. Ja, het wordt 
er niet gemakkelijker op om een rekening in Nederland te hebben 
als je niet in de EU woont. De ABN-AMRO heeft me er al uitgegooid, 
maar Triodos gelooft gelukkig nog in mensen. John snapt dat 
allemaal niet meer en in het kader van de mantelzorg regel ik dat nu 
voor hem. Dan moet ik natuurlijk eerst wel weten hoe het moet. Alles 
is nu klaar en Marjet kan de papieren maandag meenemen en in 
Nederland op de bus doen. 
 
Dan het ‘project van de dag’: mijn IKEA lamp schoonmaken. De trap 
is zoek,  maar die is na 30 minuten gevonden. De trap is net  lang 
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genoeg, dus wordt het een balanceer oefening, maar het lukt. De 
lamp naar buiten gebracht en elk friemeltje met de hand 
schoongemaakt met een warm sopje. Zowel de voorkant als de 
achterkant afstrijken met schoon water en als alles droog is, het 
geheel weer ophangen. Pfff, wat een klus zeg. Ik doe dit maar eens 
per jaar en voorlopig ziet ‘ie er weer kraakhelder uit. 
Dan is het tijd voor een kop koffie met Marjet. Gisteren hadden we 
onze laatste maaltijd en morgen vertrekt Marjet weer naar 
Nederland. 
 

 
 
Nog mooi even tijd om wat grasjes te verplanten. Ik ben siergrassen 
aan het telen van zaad. In het begin ging het allemaal wat 
moeizaam, maar nu komt er schot in. Ik hoop dat de grassen op den 
duur natuurlijk ook gaan bloeien en zaad gaan leveren. 
Er is nog wat sop over in mijn emmer, dus direct maar even de 
schotel van de TV afgesopt. Je moet goed opletten dat je de kop 
niet verdraait want dan is het beeld weg.  
 
Nu tijd voor een bord yoghurt met muesli en een banaan. 
Ondertussen heeft de wasmachine twee muggennetten voor me 
gewassen en die ga ik even uithangen. Vervolgens de was van deze 
week de kast in werken. Dat is nogal gemakkelijk: de machine wast, 
Regina strijkt en ik hoef het alleen maar in de kast te leggen. 



 5 

Er moeten nog wat financiële zaken gedaan worden. Emma heeft 
geld nodig voor transport om de komende 14 dagen weer naar 
school te kunnen gaan en verder krijgen de jongens hier hun 
wekelijkse 20 euro zodat ze de komende week weer te eten hebben. 
Dan toch wel even tijd om te kijken of de hangmat het nog doet. Ga 
deze een uur lang met succes testen en inderdaad hij doet het nog 
prima. 
 
Neem een kopje thee, doe de afwas en ga dan met Emma nog naar 
het dorp voor boodschappen. Dat is bier halen, geld op mijn mobiele 
telefoon rekening zetten zodat ik maandag het abonnement van 
internet kan vernieuwen en wat airtime voor de telefoon kopen. Het 
bier is op een aantal plaatsen op en dus moeten we even zoeken, 
maar het lukt! Op de terugweg nog een zak cement kopen want de 
volgende week moeten er nog wat klussen gedaan worden. Dat hoef 
ik ook allemaal zelf niet te doen, maar ik moet wel  zorgen dat het 
materiaal er is. 
 

 
Voor het donker wordt kan ik nog snel een proefveldje gras oogsten. 
We hebben sinds een jaar een nieuwe variëteit gras voor veevoer 
en dat doet het behoorlijk goed. Ga een veldje van 5 x 5 meter 
uitzetten, omdat het gras  tegen de bloei aan zit, wat bij ons het 
moment van maaien is. Samen met Richard gaan we oogsten en 
wegen. Omgerekend is het een opbrengst van 18 ton vers gras per 
hectare per snee. We kunnen er wel drie sneden per jaar afhalen, 
mits de regens en de bemesting goed zijn. Als we er voor de 
eenvoud even vanuit gaan dat een koe van 500 kg, die 12 liter melk 
geeft, gemiddeld 10% van haar lichaamsgewicht aan vers gras moet 
eten (dat is dus 50 kg gras/koe/dag) dan kunnen we op een hectare 
drie melkkoeien houden. 

Ondertussen heeft een van de melkers de koeien gemolken. Samen 
met een van mijn jongens die op de boerderij meewerkt doen we de 
laatste check. Is er genoeg voer, zijn de waterbakken vol en is de 
kraan dicht? 
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Het is tijd om te koken. In het weekend doe ik dat zelf en dan 
probeer ik vaak iets nieuws uit. Deze keer wordt het een gevulde 
flespompoen met spinazie en oesterzwammen. Het resultaat is heel 
smakelijk. Dat kan ik gasten wel eens voorzetten. 
Dan nog naar het nieuws kijken (op tv kijk ik eigenlijk alleen BBC, de 
Engelse wereld omroep) en dan op tijd naar bed. Met meer dan 
twintig activiteiten is er weer een dag voorbij en zag dat het goed 
was. 
 

 
 
Vooraankondiging sponsor wandeltocht 
José, Sjaak, Lotty 
 
Voor in de agenda:  
Op zaterdag 13 april 2019 zal er een  
safari-sponsorwandeling georganiseerd worden vanaf Hoeve 
Vredeveld: “Op safari in de polder”.  
De wandeling zal plaatsvinden in natuurpark Lelystad. Meer 
informatie over kosten en opgaven volgt later. 
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Boer zijn in Uganda 
Theo Groot 
 
Onlangs was er een uitzending op de radio waarin verteld werd dat 
de landbouwproductie in Afrika de komende tien jaar met dertig 
percent gaat stijgen. Dat lijkt heel wat maar dat komt dus neer op 
drie percent per jaar. Als we dan naar de cijfers van Uganda kijken 
dan zegt het meest recente rapport van de Wereldbank dat de 
landbouwproductie de afgelopen tien jaar met 1 - 1,5 % per jaar is 
gestegen. De bevolkingsgroei hier is een van de hoogste in Afrika: 
3.5% per jaar. Kortom een netto tekort. Je zou verwachten dat de 
overheid hier wel wakker van zou liggen. Niets dat daar op wijst. 
Uganda heeft nog steeds een voedsel overschot maar op deze 
manier teer je daar snel op in. 
 
Uganda en Cambodja 
Jaren geleden bekeek het Afrika Studie Centrum, op verzoek van 
Buitenlandse Zaken, hoe het kan dat Aziatische en Afrikaanse 
landen, die in de jaren ’60 zo ongeveer op hetzelfde ontwikkelings-
niveau zaten, in de loop der jaren zover uiteen zijn gegroeid ten 
voordele van de Aziatische landen. Uganda werd in die studie 
vergeleken met Cambodja. Allebei hadden ze te maken met een 
bloeddorstig regime, de Rode Khmer in Cambodja en Idi Amin en 
Obote in Uganda. Het onderwijs niveau was ongeveer gelijk ( beide 
bedroevend slecht) en ook wat corruptie betreft deden en doen de 
twee landen niet voor elkaar onder. 
 
Twee dingen sprongen eruit in de studie: Cambodja heeft over een 
lange periode fors geïnvesteerd in de landbouw van met name de 
kleine boertje. Het landbouwbeleid was gericht op het halen van 
concrete resultaten. In 2003 spraken Afrikaanse landen in Maputo 
(Mozambique) af om jaarlijks 10% van de nationale begroting te 
investering in landbouw. Uganda komt al jaren niet verder dan 2%.  
Het tweede probleem was dat de landbouw in Uganda een politiek 
instrument is geworden. Een groot deel van de begroting werd en 
wordt besteed aan het uitdelen van gratis zaden, boompjes etc. Dat 
is puur om stemmen te winnen ook al is de kwaliteit vaak belabberd 
slecht en krijgen de mensen niet waar ze om vragen. Het 
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Wereldbank rapport is helder: de Ugandese investeringen in de 
landbouw zullen niet de push geven die nodig is.  
 
Eigen bedrijf leuk 
Als melkveehouder(tje) loop ik geregeld tegen allerlei problemen 
aan. Hoewel we in Oost Uganda een gigantische voorraad aan 
natuurlijk fosfaat hebben liggen, is het niet te koop. Onze grond 
heeft zoals de meeste gronden een enorm gebrek aan deze 
meststof en de organische variant zou een enorme boost zijn. 
Vaccins zijn maar sporadisch te krijgen en je moet er heel veel 
moeite voor doen. Voer bijkopen is zo ongeveer onmogelijk, de 
weinigen die hooi maken vragen daar belachelijk hoge prijzen voor. 
Mechanisatie zou veel helpen maar ik heb inmiddels de vierde 
hakselaar er staan voor het hakselen van de maïs kuilvoer, omdat 
de drie voorgangers allen binnen een jaar volledig kapot waren 
(maar steeds wel 1000 euro  kostten). De Chinese trekker die we 
kochten om het transport van voer en mest te vergemakkelijken gaf 
vanaf dag één problemen. Hij doet het wel maar er is altijd wel iets 
mis mee. Service hoeven we van de Chinese verkoper niet te 
verwachten.  
 
En we zouden graag meer eiwitrijk voer verbouwen zoals 
desmodium en luzerne, maar zie maar eens aan goed zaad te 
komen. We blijven doorgaan en het is nog leuk ook. 
 
Rol MWH in Pader 
Het blijft zinvol te blijven werken aan de verbetering van de 
landbouwproductie van met name de kleine boeren die voornamelijk 
overlevingslandbouw bedrijven. Acht jaar geleden had ik het 
voorrecht Hans en Jeannette Joosse van MWH te ontmoeten. Sinds 
die tijd zijn we samen op weg om te zien wat de beste bijdrage is om 
het leven van mensen op het Ugandese platteland in de regio Pader 
enigszins te verbeteren. Het is een hele zoektocht met veel ups en 
downs, maar wel heel boeiend. We hadden veel hoop dat we een 
kleinere groep mensen die relatief veel land hebben, konden helpen 
een gezinsbedrijf op te zetten om zo de professionalisering van de 
landbouw vooruit te helpen. Dat bleek, voorlopig althans, een stap te 
ver. Wat wel leuk werkt zijn onze landbouwcentra waar we kwaliteit 
zaad, meststoffen, etc. verkopen en van waaruit we mensen gericht 
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advies en training kunnen geven. Ons uitgangspunt is dat we 
werken met mensen die zelf iets willen ondernemen. Niets voor 
niets, maar wel tegen eerlijke prijzen. Ondertussen zijn we in de 
streek een begrip geworden en weten mensen ons te vinden. Ook 
dat geeft voldoening. 
 
Zo ben ik via mijn eigen bedrijfje en het werk met MWH nog altijd 
actief betrokken bij de landbouw in Uganda. Het bloed van een 
boerenzoon blijft door mijn aderen vloeien. Ondanks alle tegenslag, 
die er ook is, blijft het boeiend en inspirerend. Als boer weet ik ook 
niet wat 2019 gaat brengen maar dat is geen reden om geen zaad 
meer in de grond te stoppen. 
 
Ik wens jullie een goed en gezond 2019. 
 
Schoolreisjes op de Bondekoschool 
Marjet de Haan 
 
Om de twee jaar hebben de kinderen van de Bondekoschool een 
schoolreisje. Het is regelmatig een heel gepuzzel om dit binnen de 
begroting rond te zetten. Soms is daar wat extra ondersteuning van 
een sponsor bij nodig. Marieke zorgde daar dit jaar voor. Het is een 
uitdaging om de kinderen kennis te laten maken met plaatsen waar 
ze nooit eerder geweest zijn en waar ze met hun ouders 
waarschijnlijk ook nooit zullen komen.  
 
De onderbouw 
De kinderen van de jongste vier groepen, de onderbouw, zijn de 
vrijdag voor mijn komst naar de dierentuin en een zwembad met 
speeltuin in Entebbe geweest. Ze hebben genoten en vertellen vol 
enthousiasme wat ze allemaal gezien hebben. Zowel het zien van 
de dieren als het zwemmen en het springkasteel was een belevenis. 
Hieronder een paar fragmenten uit de verhalen van P3 en 
tekeningen van P1. 
 
“Uganda wildlife Education Centre  
One day Bondeko was going to a trip. When we were going we saw 
a big lake, called lake Victoria. It is in Entebbe. We saw animals like 
lion, zebra, monkeys, etc. Some of the animals were wild. We 
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cannot go to their cages. We enjoyed swimming, jumping on the 
bouncing castle and we enjoyed visiting the lion and many others. I 
did not know Lake Victoria is the biggest lake in Uganda. We went in 
two busses and two taxis. I went in the taxi. “ – Zubair 
 

 
 

“On November 2th we went to Uganda Wildlife Education Centre. 
We saw many animals like monkeys, baboons, lions, warthogs, 
zebras, otters, chimpanzee, crocodile, ostrich. We saw an elephant 
called Charles. I was happy to hear my name on the elephant. Our 
driver was driving speed and we enjoy. Which made me sad that 
some people did not swim as we went to lake Victoria. 
When chimpanzee see food, they be happy like this. They bang the 
door because they be happy to see food.” - Lubega Charles 
 
De foto’s die Justus maakte spreken boekdelen – wat een feest.  
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De bovenbouw 
Het uitstapje van de bovenbouw (P4, P5 en P6) heeft een meer 
educatief karakter. Met twee bussen rijden we naar Kampala en 
bezoeken daar eerst een bakkerij. Daar zien we het productieproces 
van broden en het versieren van de feestelijke taarten. Er zijn gidsen 
die een duidelijke uitleg geven en sommige kinderen lijkt het wel een 
mooi beroep: bakker worden.  
 
Daarna de bus weer in voor een volgend bezoek: de UBC, de 
Ungandan Broadcasting Co-operation. Dat is een belevenis. Een 
heel vriendelijke en duidelijke gids vertelt veel en de kinderen 
mogen mee de radiostudio’s in om de geluidsdichtheid van de 
studio’s te ervaren en de mengpanelen voor de muziek te bekijken. 
In stilte sluipen we door de gangen van de televisie studio’s, kijken 
door de ramen naar de voorbereiding van een televisie uitzending 
en komen uiteindelijk terecht in een grote televisiestudio met veel 
lampen en camera’s. Hier wordt onze gids het hemd van het lijf 
gevraagd. Kinderen zijn vooral geïnteresseerd in hoe ze ook in deze 
studio’s kunnen werken. Wat moeten ze weten en kunnen? Al hun 
vragen worden uitgebreid beantwoord. Tenslotte gaan we met z’n 
allen in de studio op de foto. 
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Het bezoek aan het nabij gelegen Parlement wordt vanwege de zeer 
uitgelopen rondleiding bij de UBC overgeslagen. Nu de bus weer in 
op weg naar het Ugandan Museum. Er is veel verkeer in Kampala. 
Steeds rijden we stapvoets door de stad. Allerlei verkopers van 
snacks  en andere artikelen maken gebruik van het stilstaan van de 
auto’s om hun waar aan de man te brengen. Ook verschijnen zij aan 
de open ramen van de bus. Veel kinderen hebben van hun ouders 
wat geld meegekregen om wat lekkers te kopen. Er komt van alles 
de bus in: waterijsjes, zakjes snoep, armbandjes. Tenslotte zijn we 
bij het museum, ruim een uur voor sluitingstijd. Ik kan me voorstellen 
dat de meeste kinderen inmiddels wel verzadigd zijn, maar vol 
nieuwgierigheid zwermen ze rond om te kijken naar archeologische 
vondsten, kleding, een oude auto van Museveni, potten, 
muziekinstrumenten, wapens enz. Een gids om de hele groep rond 
te leiden werkt niet echt en dus zoeken de kinderen hun eigen weg.  
 
Zingen 
Als afronding van de dag is er een heerlijke maaltijd buiten op het 
grasveld van het museum. De kok heeft op school rijst gekookt, met 
vlees en groenten. In grote containers is dit meegenomen, evenals 
de borden. Voor elk kind is er een flesje soda. 
Het is een hele klus voordat dit allemaal op de borden verdeeld is, 
maar dan is het ook smullen geblazen. 
 
Om kwart over zes rijden we weg bij het museum. Het verkeer in 
Kampala loopt regelmatig vast en de chauffeur neemt zijwegen 
waarop we ook weer in een file belanden. Ondertussen wordt het 
donker. De kinderen in de bus zingen mee met de muziek in de bus 
of zingen hun eigen liederen – oorverdovend soms.  
 
Om acht uur zijn we terug bij school. In het donker lopen de 
kinderen in groepjes terug naar hun huis. Dat is voor mij wel een 
vreemde ervaring om kinderen zonder ouders in het donker naar 
huis te laten gaan. Duisternis is hier, dichtbij de evenaar een snel 
proces. Rond 7 uur is het binnen een minuut of 10 donker. Lopen in 
het donker, zonder kunstverlichting, went overigens wel snel. 
Ook voor de bovenbouw was het een mooie dag. 
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Fruit, groente, kleuterklas en clubs 
Marjet de Haan 
 
Het is een feest om weer in Pp te zijn, de kleuterklas. Teacher 
Winnie is ook terug nadat zij door het overlijden van haar baby een 
jaar afwezig is geweest. Er is opnieuw een dochtertje geboren. Met 
veel creativiteit en energie weet zij de 35 kinderen van de 
‘kleuterklas’ in beweging en ook weer stil te krijgen.  
Tijdens mijn aanwezigheid is het onderwerp ‘Fruit en groenten’ aan 
de orde. Rixt Lanting heeft in de door haar ontwikkelde handleiding 
van ‘Happy Start’ rond thema’s verhalen, woorden en activiteiten in 
de handleiding vastgelegd. In de klas vinden heel afwisselend 
activiteiten plaats. 
 
Spelenderwijs leren de  kinderen de Engelse woorden. Het is 
onvoorstelbaar dat kinderen die aan het begin van het schooljaar 
nog geen woord Engels verstaan nu al bijna volledig in het Engels 
onderwijs krijgen. De kers op de taart van dit onderwerp is dat de 
kinderen met de leerkracht en wat extra versterking samen naar de 
markt gaan om daar producten te kopen. Elk kind heeft wat geld 
gekregen met de opdracht wat daarvoor gekocht moet worden. 
In een lange rij lopen we naar de markt en daar gaan de kinderen 
hun boodschappen doen.  
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Terug in de klas vertelt iedereen wat hij/zij gekocht heeft. De 
producten worden geordend naar fruit en groenten, er wordt 
geproefd en de woorden ‘zoet, zuur, en bitter’ worden aangeleerd. 
Ook wordt geblinddoekt geproefd en wordt er tenslotte een markt in 
gericht. De komende week is de markt en het kopen een onderdeel 
van het spel van de kinderen.  
 
Winnie heeft in de tijd daarna steeds weer speelse activiteiten en 
verhalen rond dit onderwerp. De kinderen knutselen en kleuren in de 
groepsactiviteiten. Na een drietal weken zijn de woorden en 
begrippen rond dit thema hun eigendom geworden. 
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De ‘Clubs’ 
Op woensdagmiddag als de kinderen van de jongste 3 groepen naar 
huis zijn vinden de clubs plaats.  
De kinderen van de oudere groepen kiezen dan gedurende 5 weken 
een activiteit waarin zij hun vaardigheden en talenten verder kunnen 
ontwikkelen. Elke leerkracht neemt een activiteit voor zijn/ haar 
rekening. Na verloop van tijd heeft elk kind elke club minstens één 
keer gehad. 
 
Het is een gezellige boel als alle kinderen dan opeens door elkaar 
lopen. De een sjouwt met een hak, de ander draagt een tafel naar 
buiten. Materialen worden opgezocht en klaar gezet. Als je even 
later rondloopt zie je overal kinderen bezig met hun keuze. In de 
lerarenkamer is teacher Nassur bezig met reken- en denkspelen. 
Teacher Moses Mulondo debatteert met kinderen in een lokaal. In 
de keuken is teacher Polline met een groepje kinderen. Elke week 
maken ze iets wat ze in de toekomst zelf zouden kunnen maken om 
te verkopen. Deze week worden er chapati’s gebakken. Maar eerst 
moet het deeg goed klaargemaakt worden met geraspte wortel en 
fijn gesnipperde ui erin. Na afloop mag ik een stukje proeven: het 
smaakt verrukkelijk. Teacher Sarah biedt kinderen buiten in de kring 
praktische vaardigheden aan ten aanzien van de eigen verzorging. 
Vandaag zijn de kinderen aan het schoenen poetsen en nagels 
knippen. Duidelijk wordt dat lange nagels met vuil eronder een risico 
vormen als de kinderen met de handen eten. 
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Onder de veranda bij de bovenbouw zit teacher Catherine. De 
kinderen zijn aan het naaien. Eerst hebben zij hun eigen ‘knuffel’ 
getekend, uitgeknipt uit de stof. Nu worden de poppen met lapjes 
stof en knopen versierd en vervolgens dichtgenaaid en opgevuld 
met restjes stof. Hiervoor hebben de kinderen tassen versierd. De 
knuffel is voor henzelf, maar de tassen kunnen eventueel verkocht 
worden – een toekomstige beroepsmogelijkheid. Maar zo wie zo is 
het natuurlijk handig als je weet hoe je een torn in je kleren kunt 
herstellen.  
 
Een stukje verder onder de veranda is teacher Moses bezig met het 
overdragen van vaardigheden om producten te maken die op de 
markt verkocht kunnen worden. Vorig jaar was dat het versieren van 
saaie notebooks. Nu maken de kinderen slippers en ik zie op het 
schoolplein ook kinderen rondlopen met beschilderde gymschoenen. 
Op de rol staat ook nog het beschilderen van tassen en T-shirts. 
Voor mij maken ze (of de leerkracht zelf?) ook een paar slippers op 
maat.  
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Onder het afdak van de onderbouw maken kinderen met teacher 
Winnie kralen en teacher Aisha doet andere creatieve activiteiten. 
Onder leiding van teacher Kasya wordt gewerkt aan de grasperken, 
de bloemenranden, de reparatie van een hekje gerepareerd. Zo 
zorgen de kinderen samen voor een aantrekkelijke schoolomgeving. 
Teacher Lawrence zet kinderen hard aan het werk: met hakken 
wordt de schooltuin naast de school bewerkt. In een ander deel van 
de tuin worden met veel zorg en aandacht vanuit een zaaibed kleine 
stekjes verpoot naar een plekje in de volle grond. Over een poosje 
levert dat weer groente bij de posho en bonen op.   
 
Het zijn mooie bezigheden en het maakt  blije kinderen: trots op wat 
ze gepresteerd hebben! 
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Vier maanden Bondekoschool 
Marieke Notenboom 
 
Ik ben Marieke Notenboom en ben 23 jaar. Bijna twee jaar geleden 
ben ik afgestudeerd aan de PABO. Tijdens mijn opleiding heb ik mij 
gespecialiseerd in special education needs en in Engels. Na 1,5 jaar 
mijn eigen klas te hebben gehad in het Speciaal Basis Onderwijs in 
Zeist wilde ik toch één van mijn grote dromen waarmaken. In juli ben 
ik mijn tocht begonnen op Zanzibar, om zo via Kenia naar Uganda te 
reizen. In Uganda aangekomen voelde ik mij meteen goed.  Ook in 
Rainbow village en op de Bondeko school ben ik zeer vriendelijk 
verwelkomd. De eerste weken was het erg wennen en moest ik 
even mijn draai vinden. Maar gelukkig lukte het snel en kon ik lekker 
aan de slag gaan. Ik ben veel bezig geweest met het klasklimaat en 
met het maken van educatieve posters en materialen. Met mijn 
special education needs leek het ons het beste dat ik veel in P3 ging 
helpen. Hier ben ik meteen gestart met differentiatie, met extra 
begeleiding en met de organisatie. Tevens startte ik met het geven 
van alle Engelse en creatieve lessen. Het is super fijn om te werken 
met zulke mooie mensen die hart voor de kinderen en voor het 
onderwijs hebben. Ook heb ik genoten van alle extra dingen die we 
hier op school kunnen bieden, lekker dansen op 
verjaardagsfeestjes, competitie bij spelling bee en een super gave 
wedstrijd spelen met ons eigen floorball team!  
 
Als klap op de vuurpijl heb ik samen met het team een schoolreisje 
georganiseerd. Met mijn school in Nederland, SBO de Stuifheuvel, 
hebben we een bedrag van €2000 euro opgehaald waarvan we voor  
de helft van dit geld,  1000 euro, op schoolreis konden gaan.  
We zijn met de onderbouw naar het Ugandan Wildlife Centre 
geweest, waar we  genoten van de wilde dieren, van spelen, van 
zwemmen en van elkaar. Met de bovenbouw zijn we naar de 
broodfabriek, het Uganda Museum en een TV-studio geweest! Ook 
dit was een groot succes (zie stukje Marjet). 
 
Na 4 maanden op de Bondeko school gewerkt te hebben, ga ik 17 
december met een rugzak vol ervaringen, ideeën, enthousiasme, 
liefde en dankbaarheid terug naar Nederland.  
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Woordzoeker 
Lotty Sierink 
 

  

Sssss        b u i t e n l u c h t e e h w 

l b s c h a a t s e n o a a t 

a n b a l a d e p d e n r h g 

d r a a i m o l e n d m c n e 

e k r k s l n k l e t i e o z 

r v a e o o k e n e l l w k e 

e l r a n o e e s l e p e l l 

n a o ij r s r p r g o o n i l 

n m o r s s l t n s d p s e i 

e t h c a n r e t n i w e f g 

r n k k l a c r e s a u n g h 

r n g r a o j a e n n e l d e 

e e r a a a b w d e z e l n i 

t l t e p m r e u e f n l e d 

s l a h n m l t i e a s d h e 

m a f r e i a o j l i u t c i 

o n e n n e d h e e o n t a l 

s k l g v u u r c k s e n l l 
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arrenslee balade bladeren 
buitenlucht cadeau champagne 
dennen diner doel 
draaimolen donker engelen 
ezel handen Heet 
hoor gezelligheid kaars 
kaartjes knallen koor 
koude lachend lees 
licht lied lief 
lui maf markt 
mos naamloos nieuwjaar 
oliebol pels post 
schaatsen sfeer sneeuwpop 
snel soep spel 
stal sterren tafel 
thee vlam vrij 
vuur wandeling warmte 
wensen winternacht  
 
 
 
 
 
 
Zoek de woorden, die na het wegstrepen overblijven. Succes. 
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Donateur 
Wies van Tooren 
 
Een stukje schrijven als donateur van Bondeko was nog niet eens 
zo gemakkelijk. Ik zei weer eens ja, voor ik er over had nagedacht. 
Er ging veel vooraf alvorens donateur te worden.  
Na acht jaar verblijf in Uganda, wat toen ontwikkelingswerk 
genoemd werd, kwam ik in 1971 terug in Nederland. In Uganda 
ontmoette ik een Nederlandse vrijwilliger, later mijn echtgenoot. We 
brachten ook vier zoontjes mee naar het vrij nieuwe Lelystad in de 
toen nog wijdse en lege polder. We bleven geboeid alles volgen wat 
met de RK Kerk en met de ontwikkelingen van vooral Uganda te 
maken had. Via lezingen voor missiezondag kwam je in Lelystad 
vanzelf in contact met een pastor, een parochieraad en met Afos. In 
de nieuwe parochie werd er al snel een beroep op ons gedaan. 
Gewend aan het meedenken over onderwijs in Uganda ging mijn 
belangstelling ook uit naar jongeren. 
 
Aha, daar kwam een enthousiaste jongere Theo Groot op mijn 
levensweg. Dan komen ineens twee wegen samen. Ik hoorde, dat 
Theo in Congo beland was. Daar zat een vriendin van mij, die uit 
Uganda weg moest, omdat ze zwarte koorts had gehad. De Ierse 
nonnen, voor wie wij werkten, durfden het niet aan haar terug te 
vragen. Dus ging zij voor een andere organisatie naar Congo. Theo 
ploeterde daar ook voort en bij elk verlof hadden we contact. We 
hadden dezelfde ideeën over het werken in een ontwikkelingsland. 
De mensen daar moesten het gaan doen. Wij leerden daar meer 
van hen, dan zij van ons en we kregen daar meer dan dat wij er 
brachten. 
 
Zo zijn de jaren voorbij gegaan en bleef mijn interesse. Het werd 
nog eens extra gevoed toen Theo naar Uganda vluchtte. Hij kreeg 
zelfs een connectie met Buluba aan het Victoria Meer. Dat was de 
standplaats waar mijn man had gewerkt en mijn zoons zijn geboren. 
Theo hielp met geld veilig bij onze Afrikaanse pleegzoon te krijgen. 
Het werd ook vanzelfsprekend een kleine bijdrage aan zijn werk 
daar te leveren. We wisten ondertussen hoe duur goede materialen 
voor beter onderwijs en moderne landbouwmethoden waren. Steeds 
meer beseften we hoe belangrijk het is om te delen. De wereld kan 
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alleen verbeteren als we dat steeds beter leren toepassen. De 
projecten die Theo aanpakt zijn er een bewijs van. 
Het is delen van je tijd, je kennis, je rijkdom, je interesse, je 
prestaties en vooral je vrijheid en vrede. 
 
In 2015 kon ik Theo’s werk een dagje gaan bekijken. Het was 
geweldig om je direct weer thuis te voelen en je weer van alles kon 
delen. Voorlopig kunnen we dus voort en merken dat geduld helpt 
en dat je blij kunt zijn met jouw deel in het delen. 
Vanmorgen hoorde ik een concert voor de vrede e 
n dacht aan het ‘Amahoro orkest’. Iedere donateur speelt er 
zijn/haar eigen partij onder leiding van onze uitstekende dirigent: 
Theo. In ieder geval ben je bij Bondeko nooit alleen! 
 
Fijne feestdagen en goed 2019 gewenst. 



 
 
 
 
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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