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Voorwoord  
Joost Hetsen 

Voor u ligt weer een goed gevulde september editie van de 
Amahoro. Het mooie van de Amahoro is dat die eigenlijk iedere keer 
snel gevuld is. We delen namelijk graag wat we allemaal doen en 
bereiken. En het is fijn dat bezoekers van de school ook graag hun 
enthausiaste verhaal vertellen. 
In dit nummer mijmert Theo wat over het verleden, over hoe het 
allemaal begon bijna 40 jaar geleden. 40 jaar. Voor iemand die 
geboren is in 1984, is het moeilijk voor te stellen hoe een lange tijd 
dit is. Zo’n lange tijd is reden voor terugblikken en overdenken. 
Natuurlijk kijken we in deze Amahoro ook terug op de Bondekodag, 
waar we het tienjarig jubileum vierden van de Bondekoschool. Het 
werd een zeer warme meidag, Ugandese temperaturen. Sjaak 
beschrijft in een leuk artikel hoe het is verlopen op zijn Hoeve 
Vredeveld.  
Tijdens deze dag werd het boek van Annemiek uitgereikt aan het 
bestuur van de stichting en heeft ze enthousiast verteld over haar 
onderzoek en bevindingen. Heel waardevol om te lezen hoe de 
school langs een wetenschappelijke meetlat wordt gelegd en tegelijk 
ook te lezen wat er allemaal in 10 jaar tijd gebeurt is. We zijn erg blij 
met zo een waardevol boek. 
Misschien heeft u hem tijdens de bondekodag ontmoet, Theo’s 
rechter hand op de boerderij: Kagumba. Ontzettend leuk dat hij 
Nederland heeft bezocht en ook heel leuk om zijn ervaringen te 
lezen. 
Natuurlijk mag u van ons ook een financiele verantwoording 
verwachten. Cor heeft een en ander duidelijk uiteen gezet, het is fijn 
dat alles weer goed op de rit staat. 
Verder leest u in dit nummer nog de ervaringen van stagiaires 
Sharon en Manon, de kinderen van de Bondekoschool hebben een 
onvergetelijke indruk op hen gemaakt.  
Een stukje over deelcertificaten, een leuke actie en de 
onontkomelijke privacyverklaring maken deze Amahoro weer 
compleet.  

Ik wens u veel leesplezier. 
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Mijmering op 1 September   
Theo Groot 
 
40 jaar 
Het is alweer 1 September als ik dit schrijf. De tijd vliegt, maar dat 
heb ik denk ik al eens eerder geschreven. De regens zijn weer volop 
begonnen en dat is lekker. Daar kunnen jullie in Nederland nu ook 
van meepraten. Ideaal weer voor het gras, dat groeit ‘terwijl de boer 
slaapt’. Dat was indertijd de titel van een boek over 
geloofsopvoeding van Jan Nieuwenhuis van de Dominicus kerk (een 
associatief zijpaadje). Een boek van 1974! Ik heb Jan Nieuwenhuis 
indertijd nog eens uitgenodigd voor een lezingencyclus in Dronten in 
de Ark, georganiseerd door de Raad van Kerken, als ik me niet 
vergis. Ook Karel van het Reve heb ik toen weten te strikken. Wel 
leuk want steeds was er een voorbereidend gesprek bij de spreker 
thuis.  
Op 1 September 1978, precies 40 jaar geleden, begon ik mijn 
cursus bij Mill Hill (Orientation  Course for Christian Cooperation 
Abroad). Eerst drie maanden in Roosendaal, toen drie maanden in 
Londen en vervolgens nog een tweetal maanden in Parijs. Daarna, 
eind mei 1979,  vertrok ik naar het toenmalig Zaire met een 
‘contract’ van drie jaar. Ik zit er nog. In Afrika dan. Nog steeds met 
veel plezier, een aantal ervaringen rijker en illusies armer maar ik 
zou het zo weer doen.  
Dus volgend jaar in zekere zin een 40 jarig jubileum. Er is veel 
veranderd. In Afrika zelf, sommige dingen ten goede, andere 
ontwikkelingen staan stil of zijn achteruit gegaan. De enige Mill-Hiller 
van mijn tijd die nog in Basankusu (Congo) zit is John Kirwan, 
samen met twee jonge Congolese Mill Hillers. Een moedig man die 
John. Hij kwam er in 1980. Internet en mobiele telefoon hebben ook 
Basankusu bereikt en soms zie ik opeens een Congolees nummer 
op mijn scherm verschijnen. De verhalen zijn eigenlijk triest en ik 
verbaas me nog steeds over de enorme veerkracht die mensen 
hebben.  
 
Mompelen 
“En”, vroegen mensen me dan wel eens als ik op vakantie was in 
Nederland “haalt dat nu wat uit, gaat het een beetje vooruit?” Tja, 
wat zeg je dan. Zoals een Engelsman met zijn typisch Engelse 
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humor me ooit leerde: “In case of doubt, mumble” (in geval van 
twijfel: mompel). Hij bedoelde dan de Engelse uitspraak, maar het is 
een wijsheid die ik er in hou: so I mumble (dus ik mompel). 
Waarschijnlijk is het die 40 jaar en mijn leeftijd dat noopt tot 
mijmeren. Zo kom ik dan toch weer uit bij Jan zijn boek dat ik weer 
eens doorgebladerd heb. Jan zijn spreekwoord was: ‘Zij die geloven 
haasten niet’. Hij pleitte voor een opvoeding in een gelovige context 
die vertrouwen heeft in de groeikrachten van het kind, in zijn eigen 
verlangen om goed te worden; een opvoeding die tijd geeft om mis 
te tasten, ervaringen op te doen en te leren. Uit eigen kracht zal de 
aarde vruchten voortbrengen, er is heel veel dat ‘ondergronds’ 
gebeurt, zonder dat wij er iets voor hoeven te doen. Of ook: het 
leven is vooral gave, elke dag leven we van wat ons overkomt en 
ons komt aangewaaid. Terwijl de boer slaapt, groeit het gras 
vanzelf. Als hij opstaat, kijkt hij verrukt uit zijn ogen om wat er die 
nacht gegroeid is. Zo ongeveer….. (als boer weet ik wel beter, maar 
toch, het beeld is mooi en het klopt). 
 
Japan 
Om die 40 jaar te markeren ga ik een lange reis maken. Opnieuw 
terug naar die (antropologische) ervaring van je in het onbekende 
storten, de taal niet kennen, een vreemde cultuur, eten dat nogal 
verschilt van wat je gewend bent, weer even niets hoeven dan 
alleen te zijn. Tja en waar ga je dan naar toe? Japan is het dus 
geworden en dan vooral het Japanse ‘platteland’. Tenslotte bestaat 
Japan voor viervijfde uit bergen, bossen en rurale gebieden. Ik heb 
er veel zin in. Als alles goed gaat bij de start van de lente tot eind 
april. 
 
 
  



 6 

Bondekoboek Annemieke Mol Lous 
Jan Aukema 
 
April dit jaar verscheen een fraai kleurrijk uitgegeven boekwerk van 
Annemieke Mol Lous over de Bondekoschool. Waakisa John Jonal 
maakte er prachtige foto’s bij. Het plezier, de concentratie en 
toewijding spat af van de foto’s en als je het boekje inkijkt ga je gelijk 
glimlachen. 
 
Volgens Annemieke is onze school uniek en verdient het in de rij 
van kleinschalige directe ontwikkelingsprojecten een ereplaats. Ze 
ziet de Bondekoschool als inspiratiebron en heel geschikt voorbeeld 
voor de opzet van andere basisscholen in de regio, ja zelfs voor 
Afrika. De Bondekoschool maakt volgens haar het verschil in het 
leven voor kinderen die anders niet of nauwelijks onderwijs kunnen 
volgen.  
Ze heeft het boekwerk op de Bondekodag enthousiast in het 
Nederlands gepresenteerd. Het boek zelf is in het Engels 
geschreven. In grafieken, tabellen en cirkeldiagrammen onderbouwt 
ze haar bevindingen. 
Annemiele Mol Lous is verbonden aan de Hogeschool Leiden 
(UNESCO) &Thomas More Hogeschool en al vele jaren persoonlijk 
betrokken bij onze school. Ze beschrijft welke ingrepen er in de 
periode 2012-2018 zijn gedaan om de school zover te krijgen als 
waar zij nu staat. Ze geeft er ook een motto aan: Samen staan we 
sterk!  
Alles onder de bezielende, strenge, liefdevolle begeleiding van Theo 
en met grote inzet van de medewerkers van de school, de kinderen, 
de expert vrijwilligers, Stichting Bondeko, Stichting MWH en al die 
anderen die moreel en financieel een bijdrage hebben geleverd. 
 
Millennium doelstelling 
58 miljoen kinderen tussen zes en elf jaar in de wereld hebben geen 
toegang tot onderwijs. En als kinderen naar school gaan is de 
kwaliteit van het onderwijs meestal ver ondermaats en zijn kinderen 
en leerkrachten vaak ook nog absent. 
In Uganda is in 1997 het gratis onderwijs voor de basisscholen 
ingevoerd en toch zijn er in 2015 nog 700.000 kinderen tussen zes 
en elf jaar, die niet naar school gaan. Van de schoolgangers haalt 
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maar 55 % het nationaal examen. Dat komt o.a. door slecht, niet 
motiverend onderwijs, gebrek aan leermiddelen, laag 
opleidingsniveau en slechte betaling van leerkrachten, corruptie en 
voortijdige schoolverlating door meisjes. Uganda staat er 
internationaal niet best voor op onderwijsgebied. De 
plattelandsscholen scoren daarbij nog weer het slechtst. 
De Bondekoschool geeft een draai aan bestaande 
onderwijspraktijken in Uganda. Ze richt zich op kinderen uit arme 
huishoudingen, er worden evenveel meisjes als jongens toegelaten, 
de ouders dienen naar draagkracht een bijdrage te leveren en 
dienen het beleid van de school te ondersteunen om kinderen te 
vaccineren, dienen ook bereid te zijn basis regels van hygiëne thuis 
toe te passen, het gegeven muskieten net te gebruiken etc.  
De onderwijsaanpak van de Bondekoschool is ook heel verschillend 
van de scholen in de omgeving. Hier geen fysieke straffen meer en 
geen frontaal lesgeven aan een grote groep met nadreunen wat 
door de leerkracht wordt gezegd. Hier is een aanpak gericht op een 
positieve, actieve en creatieve deelname van kinderen, die ook 
spelenderwijs leren en gebruik maken van vaardigheden en 
technieken van deze tijd, zoals Ipads en voor het leren van een 
goede Engelse uitspraak oortelefoontjes.  
De school heeft tussen 2012 en 2018 flinke stappen gemaakt 
richting kwaliteitsonderwijs. Het absenteïsme van zowel leerlingen 
als leraren is nu tot een minimum beperkt. De uitslagen van het 
landelijke schoolexamen ligt op een constant hoog niveau, ondanks 
de achterstanden van de thuissituatie. Schoolgelden worden 
grotendeels vooraf betaald en de ouders raken steeds meer 
betrokken bij de school. De onderwijzers zijn extra geschoold en de 
kinderen voelen zich er thuis in een veilige schoolomgeving. De 
beschikbaar gestelde muskietennetten voorkomt heel wat malaria en 
de schoolmaaltijden zorgen voor een gevulde maag. 
Er zijn veel verschillende leermiddelen beschikbaar, van 
speelmateriaal en boeken tot Happy Start en Ipads. Het is een lange 
lijst aan ombuigingen. De gebouwen zijn opgeknapt, er is een 
bibliotheek, er zijn latrines, er is een waterput en een vernieuwde 
keuken. Oudere meisjes gebruiken Afripads bij de menstruatie. De 
lokalen zijn heel anders ingericht en geschikt voor werken in kleine 
groepen en er zijn aparte onderwijzerswoningen gekomen. Niet het 
minst belangrijk is de volledig andere onderwijsaanpak. De foto van 
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de voorpagina is al veelzeggend. Op de voorgrond een onderwijzer, 
die zich buigt over een groepje leerlingen, met op de achtergrond 
een collega coach, die kijkt hoe het proces verloopt.  
De kinderen waarderen het contact met de onderwijskrachten, het 
groepswerk, het actief meedoen, het ontbijt en de lunch. Voor de 
beste leerlingen wordt een vervolgstudie betaald van vier of zes jaar. 
Natuurlijk blijft er nog heel wat te wensen. 
 

Hoe verder 
Annemiek geeft ook vijftien aanbevelingen hoe verder te gaan. Ga 
door op de ingeslagen weg van een positieve, actieve benadering 
van de leerlingen en blijf oplossingsgericht bezig is daar een van. 
Het onderwijsteam dient elke leerkracht daar op aan te blijven 
spreken. De Happy Start aanpak van de kleuterklas is heel effectief 
en kan doorgetrokken worden naar andere klassen. De nieuwe 
rekenmethodiek van de Cambridge methodiek moet verder 
uitgerold, aangepast en aangevuld worden om aan de  exameneisen 
te kunnen voldoen. Dat moet ook begeleid worden. En de school 
heeft meer goede non fictie boeken met afbeeldingen nodig om 
begrijpend lezen systematisch toe te kunnen passen. De leraren 
dienen blijvend bijgeschoold en scherp gehouden worden. Zij 
kunnen dan hun expertise gebruiken om ook andere scholen en 
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leraren te trainen in de Bondeko aanpak en zo mede inkomsten 
genereren. De Bondekoschool als voorbeeld voor andere scholen in 
de omgeving. 
Er liggen nog vele uitdagingen in het verschiet. De school is 
uitstekend, maar nog niet uitontwikkeld. Maar we kunnen al heel 
goed concreet aan anderen laten zien welke kant het opmoet met 
het onderwijs in Afrika. 
Wie meer wil weten of het boek wil bestellen kan contact opnemen 
met: mol.lous.a@hsleiden.nl 
 
De hete Bondekodag van 26 mei  
Sjaak Groot 
 
Tien jaar Bondekoschool, dat moest gevierd worden. En dat hebben 
we gedaan, Theo was er en had zelfs zijn bedrijfsleider Kagumba 
meegenomen. We wilden dit keer niets van de mensen vragen, 
maar gewoon feestvieren en een ontmoetingsdag hebben met onze 
donateurs. Het werd een hete, mooie en ontspannen dag, waar 
allerlei dingen niet helemaal zijn doorgegaan zoals we die hadden 
voorbereid, zoals een deel van het uitgebreid spelletjes circuit. Maar 
er gebeurden ook dingen, die we als bestuur niet hadden voorzien, 
zoals de presentatie van een mooi boekwerk door Annemieke Mol 
Lous. De temperatuur lag deze dag op ‘Hoeve Vredeveld’ hoger dan 
in Uganda. Al voor de aangekondigde openingstijd kwamen de 
gasten binnen en konden ze koffie krijgen en een gebakje 
verorberen met de beeltenis van Theo er op. Een smakelijk hapje.  
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Mooi bedrukt, wat klein en ook symbolisch, dat we hier niet het 
grootste deel van de wereldtaart moeten nuttigen. Aan het eind van 
de dag konden we nog een echt ouderwets ijsje likken alvorens te 
vertrekken. Tussendoor was er soep, waren er broodjes en was er 
een gevuld programma en was er de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten en te spreken. Dat gebeurde ook, heel relaxed in de zon.  
 

 
 
Rixt had een kraam ingericht waar allerlei spulletjes te koop waren 
voor haar weeskinderen. En er waren verhalen, waar geboeid naar 
werd geluisterd. Theo vertelde beeldend hoe het met de school ging, 
Annemieke hield een enthousiast verhaal over haar net verschenen 
boekwerk over de Bondekoschool. De school kreeg een mooie 
schoolbel aangeboden en dan was er voor elke leerling nog een 
speciaal gemaakte Bondeko pen. Het ging vandaag duidelijk niet 
alleen over koetjes en kalfjes en enig gevoel van voldoening leverde 
dat toch wel op, moet ik toegeven. We hadden voor de rond 70 
bezoekers ook nog een rekentoets van de school in de aanbieding. 
Maar dat vonden de meesten toch wat moeilijk, wellicht omdat het 
zowel heet als in het Engels was, eigenlijk de normale 
onderwijssituatie op de Bondekoschool. Met het kralen maken ging 
het niet veel beter, al was dit niet in het Engels. En dan was er nog 
de dienstenveiling om wat onderlinge producten, diensten en 
ontmoetingen uit te wisselen. Het resultaat was voor de school, een 
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bedrag van 1800 euro. Fantastisch. Anja, Dick en Joost Hetsen 
hadden het weer prima georganiseerd en Nico Vollebregt maakte er 
een gezellige, vlotlopende veiling van.  
 

 
 
Wat was er nog meer? Lotty had een Bondeko visitekaartje gemaakt 
en Jos een wervend folderboekje over de school. Er was een 
paginagroot interview van Theo met de lokale krant, er waren ook 
nieuwe mensen die enthousiast waren. De ‘extended family’ was 
weer groter geworden. Nee, de dag was niet mislukt, alles liep 
fantastisch. Het was alsof we de Elfsteden tocht helemaal hadden 
uitgezwommen. Een ieder van harte gefeliciteerd met alles wat er 
bereikt is en hoe we dat samen hebben mogen doen. 
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Kagumba in Nederland  
Theo Groot 
 
Kagumba is een beetje mijn ‘pleegzoon’ en woont al sinds 17 jaar bij 
mij. Na zijn studies is hij mijn bedrijfsleider op de boerderij Anam 
Cara geworden en manusje van alles. Door de jaren heen heeft hij 
heel wat familie en vrienden leren kennen die hier in Uganda op 
bezoek zijn geweest. Het leek me passend hem nu eens te 
verrassen met een bezoek aan Nederland. Zo is hij in mei samen 
met mij naar Nederland gegaan en is totaal vijf weken gebleven. 
Hieronder zijn impressies die ik vanuit het Engels heb vertaald. 
 

 
 
Het was mijn eerste keer naar Europa en het was een fantastische 
ervaring. Ik heb er enorm van genoten. De verbazing begon al op 
vliegveld Schiphol: alles schoon en netjes en super georganiseerd. 
Vanuit de aankomst hal liepen we direct door naar de autoverhuur 
waar Theo een auto had geboekt. Binnen 30 minuten zaten we in de 
auto op weg naar Dronten. 
 
De eerste dagen was alles vreemd. Het is overal netjes en schoon, 
iedereen op straat is onderweg, je ziet geen mensen met elkaar een 
praatje maken. De enige mensen die je ziet wandelen, lopen met 
een hond! Geen fietsers op de snelweg en iedereen rijdt in kleine 
auto’s. Het zelf fietsen was erg leuk. Nu was ik dat wel gewend, 



 13 

maar niet dat je zulke mooie fietspaden hebt. Fietsen in Amsterdam 
was een hele belevenis. Die fietsers zijn wel een beetje zoals in 
Kampala en trekken zich ook nergens iets van aan. Volgens mij 
moet je wel goed kunnen fietsen als je in Nederland wilt wonen. 
 
Het was natuurlijk heel fijn de mensen in Nederland te ontmoeten 
die ik al kende. Iedereen was zo aardig, ook mensen die ik voor de 
eerste keer ontmoette. Zelfs de dame op het vliegveld die ons de 
huurauto gaf was super vriendelijk. Ik heb geen enkel moment 
heimwee gehad omdat ik veel mensen al kende en iedereen het me 
naar de zin wilde maken. 

 
Veel van wat we aten kende ik al, want veel groeit ook in Uganda. Ik 
heb me er wel over verbaasd dat je iets op zoveel verschillende 
manieren klaar kunt maken om op te eten. Wel nieuw en heel lekker 
was asperge en rabarber. Heel lekker en natuurlijk niet te vergeten 
waren de biertjes en wijn. Wat me opviel was dat koffie drinken wel 
heel belangrijk is in Nederland. Het eerste dat je krijgt als je ergens 
komt is een kop koffie (met een stroopwafel!) Wat me ook 
verbaasde was dat het wel tot 10 uur ’s avonds licht was. Theo 
vertelde dat dat ook voor hem zo fijn is als hij in de zomer op 
vakantie is, maar dat het in de winter wel anders is. Trouwens het 
rabarber plantje dat ik meegekregen heb, begint te groeien. Ik hoop 
dat ‘ie het gaat redden. 
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Ik heb veel dingen bezocht: Het Zuiderzee museum met de Batavia 
boot en mijnheer Lely, het openluchtmuseum en ook de Zaanse 
Schans. Ik vond het heel boeiend dat er zoveel geschiedenis is in 
Nederland. Huizen zijn soms 300 jaar oud en alles wordt zo mooi 
onderhouden. Ik heb veel geleerd van hoe er vroeger gewoond werd 
en hoe er toen aan landbouw werd gedaan, of hoe molens werden 
gebruikt. Ik kon me eerst niet voorstellen hoe je een boerderij kunt 
hebben vijf meter onder de zee Spiegel.Tot ik op de dijk stond en 
zag dat het water hoog aan de ene kant stond en dat het land veel 
lager lag aan de andere kant. Gelukkig is er Hansje Brinker in geval 
van problemen. Zijn beeld heb ik ook gezien. 
 

 
 
Wat ik wel ‘shocking’ vond was dat de koninklijke familie niet 
begraven wordt maar bijgezet in een kerk. Ik vond het heel raar door 
die kerk te lopen en te weten dat je over dode mensen loopt. Het is 
wel een hele mooie kerk. O ja, ik heb ook rauwe haring gegeten en 
ik vond het toch wel lekker. Ook reizen met de trein was een nieuwe 
ervaring, want ik wist niet dat er een verschil is tussen een trein en 
een tram. 
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Behalve toeristische bezoekjes heb ik ook meegewerkt op de 
boerderij van Marc (Hoeve Vredeveld bij Lelystad). Marc heeft meer 
dan 80 koeien maar hij doet bijna alles alleen. Hij heeft wel 
machines en is druk van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Wonderlijk hoe zo’n mestschuif en melkstal werken. Het was erg 
interessant zoveel van Marc te horen. Een melkproductie van 
gemiddeld 25 liter per koe per dag is iets wat we in Uganda niet 
halen. Maar ja, ik zie wel dat goed en voldoende voer het verschil 
maken. Het voer lag altijd bereikbaar voor de koeien. Wat me ook 
verbaasde was dat de veearts vrijwel meteen komt als je hem belt. 
In Uganda moet je soms een dag of langer wachten. Iedereen is 
enorm dienst gericht. Ook de melk wordt keurig om de paar dagen 
met een grote tank opgehaald. Boeren kennen hun koeien en ze 
kunnen aan het gedrag vaak al zien dat er iets aan de hand is. Wat 
me ook verbaasde was dat er zoveel regels zijn over mest uitrijden 
en wat wel en niet mag. Met Jan heb ik ook andere veehouderij 
bedrijven bezocht en geitenkaas gemaakt. Het heeft me veel 
geleerd over hoe er in de Nederlandse landbouw wordt gewerkt. 
 
Theo vroeg me een lijstje te maken van dingen die ik gezien heb die 
we ook hier in Uganda kunnen toepassen. Dit zijn mijn belangrijkste 
leerpunten: 

• Koeien moeten altijd voer hebben en het moet van goede 
kwaliteit zijn anders krijg je geen goede melk productie. De 
mest vertelt ook veel over de kwaliteit van het voer. 

• Het belang van kalveropfok. Jonge dieren moeten het beste 
van het beste krijgen, deze zijn je melkkoeien van de 
toekomst 

• Het is belangrijk om tijd te nemen je dieren te observeren 
• Ook wil ik hooi gaan maken want ik zie dat het een mooi 

product is dat koeien graag eten 
 
Van Sjaak heb ik een zaaimachientje gekregen. Daar gaan we hier 
de mais mee zaaien. Ik ben bezig om het na te laten maken. Ik heb 
de machine gedemonteerd en laat steeds losse onderdelen 
namaken. Als ik ze de hele machine geef, kijken ze het af en gaan 
met het idee aan de haal. Eind September hoop ik dat mijn eerste 
kopie klaar is! 
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En er is nog veel meer dat ik gezien en geleerd heb. Ik heb in een 
Yurt geslapen, ben met een bootje door een dorp (Giethoorn) 
gevaren, heb boerenmarkten bezocht en heb geitenkaas gemaakt. 
Ook was het heel leuk op de zorgboerderij bij Sjaak en Astrid. Ik kon 
niet praten met die mensen maar we hebben wel veel gelachen. 
Ook heb ik daar de ezel geleerd voor de kar te lopen. 
 

 
 
Tot slot wil ik nog eens iedereen waar ik geweest ben ontzettend 
bedanken. Het is echt geweldig zoals iedereen me steeds weer 
nieuwe dingen heeft laten liet zien en doen ervaren. Dankzij jullie is 
het een onvergetelijke reis geworden. 
 
Kagumba Zach 
 
Kabouters breien voor Bondeko 
Marjet de Haan 
   
Op 17 maart jl. vond de jaarlijkse talentenshow van De Boffers 
plaats. De verschillende deelnemers laten hun kwaliteiten zien op 
verschillende gebieden. Met veel enthousiasme wordt er gedanst, 
gezongen, geplaybackt, mime en clown gespeeld .  
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Een van de talenten van Ineke de Haan is breien. Een van haar 
specialiteiten is het breien van kabouters. In de loop van de jaren 
heeft zij er al een honderdtal gebreid die bij geboortes in familie en 
bij vrienden gegeven worden.  Ook in Roemenië, Israël en Tanzania 
zijn haar knuffels te vinden; gemaakt voor kinderen in die landen. 
 Op deze avond heeft Ineke een zestal kabouters op haar jasje 
gespeld en leest zij een gedicht voor over haar talent: kabouters 
breien.  
 

Ik brei, ik brei al 30 jaar 
Meer dan 100 kabouters bij elkaar. 
 
Is bij vrienden en  familie een baby 
geboren? 
Daar gaat een kaboutertje bij horen. 
 
Een lieve knuffel in allerlei kleuren 
Om de babykamer op te fleuren. 
 
Ook gaan ze op reis naar verre landen 
In Tanzania, Israël, en Roemenië 
hebben kinderen  
mijn kabouters in handen. 
 
Om te knuffelen  en op te sabbelen 
Nog voor ze woordjes kunnen 
babbelen. 
 
Met restjes katoen van vriend en buur 
Brei ik maar verder  uur na uur.  
 
Met het resultaat ben ik vandaag 
versierd 
Ik ben er trots op,  wens dat het u 
pleziert. 
 

 
 
Na afloop van de avond verkoopt zij haar kabouters voor de 
Bondekoschool. 
 
Dank je wel Ineke!  
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Eerste certificaten uitgereikt 
Theo Groot 
 
Op de Bondeko dag, afgelopen mei, konden we het boek van 
Annemieke presenteren over de ‘Bondeko onderwijs methode’. Het 
is een mooie samenvatting van wat we in de afgelopen elf jaar 
allemaal bereikt hebben. Het boek wordt ook fraai geïllustreerd met 
schitterende foto’s. Maar er is ook een prachtige korte video 
gemaakt door Martijn Tel, die binnenkort of de website te bekijken is. 
 
In zekere zin is dit een bekroning van jarenlang hard werk door heel 
velen. Geleidelijk aan zijn we erin geslaagd een school neer te 
zetten die echt recht doet aan kansarme kinderen en die hen een 
kwaliteit van onderwijs geeft waar veel scholen, ook sjieke privé 
scholen, jaloers op kunnen zijn. Tegelijkertijd is het ook een ‘nieuwe’ 
start. We kunnen wat we opgebouwd hebben ook met recht en 
reden in de spotlight zetten, de korenmaat kan weg. Hoe dat precies 
vorm moet gaan krijgen is nog een ander verhaal. Voorlopig heeft 
elke onderwijzer nu een mooie uitdaging om wat hij of zij aan 
competenties heeft opgebouwd ook ter beoordeling voor te leggen 
en er zo een deelcertificaat voor te krijgen. De eersten zijn uitgereikt 
en er zijn er nog veel te halen. Dat is ook een manier om ervoor te 
zorgen dat onderwijzers aan de school verbonden blijven.  
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Manon en Sharon danken Bondekoschool	

Bedankt mooie kleurrijke Bondekoschool! Manon en Sharon 
schrijven over hun stageperiode in Uganda van februari tot en met 
mei. Een plek waar ze beiden nog eens hopen terug te keren. 
Bedankt Bondeko voor de kans om een nieuwe cultuur te leren 
kennen, nieuwe mensen te ontmoeten, leren les te geven in een 
andere context en bovenal zo’n bijzondere band met de kinderen 
van de school op te mogen bouwen.  
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Manon Huitema  
Ik ben 22 jaar en zit op de pabo in Zwolle. Deze stage is een heel 
leerzame periode geweest met verschillende uitdagingen. De 
vakken die ik in P5 gaf verschilden enorm en verschilden per dag, 
maar bestonden voor het grootste gedeelte uit wiskunde, Engels, 
Sciences & aardrijkskunde. Het was erg leerzaam om zonder 
methode en concrete beginsituatie een les vorm te geven. Dit 
zorgde bij mij voor de nodige creativiteit en voor een 
oplossingsgerichte manier van werken. Dat heeft flink bijgedragen 
aan mijn ontwikkeling als leerkracht. Ook de gedrevenheid en het 
enthousiasme van de kinderen was een inspiratiebron. Met een 
grote glimlach kwamen de kinderen elke dag op school. Als het 
regende meestal iets later, maar altijd even stralend. In de pauzes of 
vrije uurtjes stonden Uno kinder kaartspelen, voetbal (wat vrouwen 
natuurlijk helemaal niet kunnen) en dansjes op het programma. 
Want dansen en bewegen, dat kan iedereen. Het was altijd een 
‘genietmomentje’ om de lichaampjes ritmisch heen en weer te zien 
gaan. We zagen het bewegen ook terug op de sportdag, die Sharon 
en ik georganiseerd hebben voor de hele school. Het sprintrecord 
van Usain Bolt werd…bijna verbroken. Zo werd het lesgeven elke 
dag een feestje. Elke keer als ik door de poort naar de school liep, 
was ik weer blij er te zijn. 
Het huisje in ‘Rainbow village’ was een erg warm huis. Tussen de 
leerkrachten, die heel lief voor ons waren, hadden we er een mooi 
plekje. Ook kwamen de kinderen in het weekend hier vaak langs, 
om wederom Uno te spelen en om chapati of pannenkoeken te 
bakken. Als ze niet bij ons kwamen gingen we ook vaak op 
huisbezoek, om zo een duidelijker beeld te krijgen hoe kinderen 
leefden. Dit was altijd erg gezellig en hier kijk ik dan ook met een 
grote glimlach op terug. Maar de weekenden bestonden soms ook 
uit toeristische trips, om zo het mooie land Uganda nog beter te 
verkennen en er nog meer verliefd op te worden. Een ritje in de taxi 
is al een leuke ervaring. Zoveel dingen die onderweg op straat 
gebeuren. Het is lastig om alle mooie ervaringen en gebeurtenissen 
in dit verhaaltje te proppen, want dat was mijn stage op de 
Bondekoschool: een ontzettend mooie ervaring. Met veel mooie, 
maar soms ook moeilijke momenten, van een lach en een traan. Ik 
heb er veel van geleerd en foto’s, filmpjes en muziek blijven me er 
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aan herinneren. Aan kinderen en mensen die een mooi plekje in 
mijn hart hebben gekregen. Het is een periode geweest waar ik nog 
vaak op terugkijk en die ik samen met Sharon kan delen om ons er 
even weer in terug te wanen.  
 
Sharon Blokzijl  
ik ben 20 jaar en zit ook op de pabo in Zwolle. Het lesgeven in Afrika 
was een echte uitdaging. Geen strikte methodes, minder materialen 
en een andere taal. De eerste weken was het even wennen en 
moest ik mijn draai even vinden, maar dit lukte verrassend snel. De 
blije kinderen en de vrijheid die ik kreeg zorgden ervoor dat ik veel 
energie kreeg en erg genoot van het lesgeven. Mijn stage tijd vond 
plaats in P2, hoewel ik ook enkele lessen in P4 en bij de PP’s heb 
gegeven. Het dansen met de kinderen, het geven van creatieve 
lessen, het organiseren van een sportdag en een talentenshow 
waren voor mij de hoogtepunten van de stage. Ongelofelijk hoe alle 
kinderen zo’n enorm ritmegevoel hebben en dan te bedenken dat ik 
met mijn Hollandse moves de kinderen dansjes ging leren. Maar ook 
het na schooltijd nog even een potje Uno spelen of honderden 
selfies maken zijn waardevolle herinneringen geworden. Behalve de 
stage  heeft het land ook een bijzonder plekje gekregen en heb ik 
ontdekt hoe mooi Uganda wel niet is, de mensen, het landschap en 
de cultuur. Maar de Ugandese keuken mis ik nog niet op de 
chapati’s en het fruit na. In de weekenden gingen we op  ontdekking 
uit, gingen naar de grote, chaotische stad of genoten van de mooie 
natuur. In de weekenden konden we de kinderen ook niet helemaal 
loslaten en kwamen ze ons vaak opzoeken. De band die ik met de 
kinderen heb opgebouwd is erg bijzonder en zal ik nooit vergeten. 
Het afscheid was moeilijk maar niet te vermijden. Op het moment 
dat enkele kinderen een traan lieten en mij verontwaardigd op het 
hart drukten dat ik wel weer terug moest komen werd het me écht te 
veel. Gelukkig had ik op deze momenten mijn grote steun en 
toeverlaat Manon, waarmee ik een onvergetelijke tijd heb gehad. Ik 
hoop in de toekomst ooit weer eens terug te kunnen gaan, want wat 
was het mooi en wat heb ik genoten. 
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Toelichting financiële cijfers 2017     
Cor van Dijk 
 
In 2017 staat de Bondeko school er bij zoals dat jaren terug alleen 
nog maar in denkbeelden bestond. Het is nu een gebouw waar goed 
lesgegeven kan worden. Daarnaast is hard gewerkt om de kwaliteit 
van het onderwijs te verbeteren. Het is nu zaak om dit vast te 
houden. De uitdaging ligt nu in het in stand houden van dit 
geweldige schoolconcept, waar onderwijs van hoog niveau wordt 
gerealiseerd. 
 
Uit de cijfers van 2017 zien wij dat de inkomsten zich nu richten op 
het draaiend houden van de school en het doorvoeren van 
kwaliteits-verbeteringen waar mogelijjk. De uitdaging van de 
stichting is om jaarlijks minimaal 20.000 Euro bijeen te brengen via 
donaties van de trouwe achterban en via fondsen/acties bij een 
brede groep van mensen. De school wordt daarnaast gefinancierd 
door Stichting MWH en door (beperkte) ouderbijdrage. 

 
Naast de inkomsten voor de Bondeko school komt er geld binnen 
voor vervolgonderwijs en andere projecten. Door de prestaties van 
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de school wordt je ook geconfronteerd met allerlei vraagstukken van 
het dagelijkse leven die invloed hebben op het besturen van de 
school. De genoemde projecten zijn hier voorbeelden van. Ook rijst 
de vraag op of het aanbieden van onderwijs ophoudt bij het 
afronden van de lagere school. Op dit moment worden enkele 
kinderen geholpen bij het volgen van passend vervolgonderwijs. 
Stichting Bondeko is hier medefinancier, eerder genoemde Stiching 
MWH en enkele individuen zijn belangrijke partners. 
 
De ontvangen gelden zijn in 2017 onder aftrek van noodzakelijk te 
maken kosten (2,1%) afgedragen aan de genoemde doelen. 
 

 
 
 
De balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het 
eigen vermogen. In 2017 zijn de eerste huizen in gebruik genomen 
door schoolpersoneel. Deze huisvesting moet gezien worden als 
een privilege en dient er voor om docenten langere tijd aan de 
school te binden. Goed onderwijspersoneel is noodzakelijk om de 
kwaliteit van het onderwijs te borgen. Vanaf juli 2017 zie je op de 
balans de post vooruit betaalde huurbijdrage afnemen, doordat de 
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huurkosten nu per maand worden geboekt en in mindering komen 
op deze post.  
 

 
 

 
 
 
Mocht u nog meer toelichting wensen bij enkele cijfers mail gerust. 
 
 
Mail: cor.van.dijk@xs4all.nl 
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Privacyverklaring 

 
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG)  
Ook wij ontkomen er niet aan, om aan de maatregelen te moeten 
voldoen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze aangepaste wet 
op de privacy (AVG).  
Daarom plaatsen wij dit artikel, zowel in de Amahoro als op onze 
website. 
 
Om ervoor te zorgen dat u weet hoe het secretariaat van de 
Stichting Bondeko uw persoonlijke gegevens gebruikt, hebben wij 
het privacy beleid voor de Stichting en de website opgesteld.  
Bekijk de privacy verklaring die vanaf 25 mei 2018 van kracht wordt 
op onze website. We kunnen het op verzoek ook per mail of post 
toesturen. 
De informatie die u kunt verwachten: 
Waarom wij persoonlijke gegevens verwerken en welke 
persoonsgegevens dat zijn 
Wat we wel en niet daarmee mogen doen, voor het verwerken van 
persoonlijke gegevens. 
Gebruikersrechten met betrekking tot gegevensprivacy en hoe u ze 
kunt uitvoeren. 
Hoe u contact kunt opnemen met het secretariaat van de Stichting 
Bondeko over gegevensprivacy 
Volgens de wet zijn wij verplicht om duidelijk te maken hoe u zich 
kan uitschrijven en waar u de privacy regels kunt vinden. In principe 
hoeft u niets te doen, mocht u problemen hebben met het privacy 
beleid, dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter of secretaris 
door middel van een mail aan info@stichtingbondeko.nl 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Stichting Bondeko 
Joost Hetsen, Voorzitter  
Lotty Sierink, Secretaris   
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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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