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Voorwoord
Joost Hetsen
Voor u ligt de lente editie van de Amahoro, het is een goedgevuld nummer
geworden. Daarin kan het laatste nieuws van Theo natuurlijk niet
ontbreken. Na een kort en druk bezoek aan Nederland, of eigenlijk
Europa, is hij weer terug in Uganda. Ook dit jaar hebben er weer wat
veranderingen in de lerarencorps plaatsgevonden, waaronder een nieuwe
hoofdleraar. Theo vertelt over het dagje teambuilding en de nieuwe
management structuur om de school beter te maken, wederom mooie
stappen op onze school.
We zijn erg blij dat we weer een financieel overzicht met u kunnen delen.
Onze penningmeester, Cor van Dijk, heeft er een duidelijk en inzichtelijk
verhaal van weten te maken. Een hele klus, mede door de wisselingen
van de afgelopen jaren, maar u heeft nu een goed beeld over de
afgelopen 3 jaar.
Het was al weer even geleden dat Rixt in Uganda was en de school
bezocht. Het voelt als thuiskomen voor Rixt, de leraren zijn erg blij Rixt
weer te zien en ook bij het weeshuis voelt het vertrouwd. De nieuwe
hoofdleraar, Justus, gaat voortvarend te werk en maakt volop gebruik van
Rixt haar kennis en beschikbaarheid. Justus stelt zichzelf verderop in dit
nummer uitgebreid voor.
Een bezoek aan een privéschool om de Happy Start methode te
presenteren laat zien hoeveel er nog te winnen valt in het onderwijs in
Uganda. Rixt schetst een beeld van een leerfabriek gericht op winst
maken in plaats van een zo goed mogelijk fundament voor de kinderen.
Het is precies dat beeld waarom de Bondekoschool zo relevant is.
Naast de nieuwe hoofdleraar doet ook Brian zijn verhaal. Brian is een
oud-leerling van de Bondekoschool die momenteel werkzaam is op de
boerderij van Theo.
Als laatste wil ik nog uw aandacht vragen voor een bijzonder project dat
met name door onze voorzitter, Jos van Baarsen, is vormgegeven: de
adventsactie in de RK parochie Amstelland. Een behoorlijke klus, maar
met een fantastisch resultaat. Voor een ieder die hier heeft bijgedragen:
Hartelijk dank!
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Beste Mensen
Theo Groot
Ik zit dit te schrijven aan de tafel bij mijn moeder in Dronten. Buiten
schijnt een prachtig zonnetje. Vorige week hebben we haar 90ste
verjaardag op grootse wijze gevierd op de zorgboerderij. Dat blijft
een mooie locatie. Meer dan 90 mensen waren er, ongeveer een
derde kinderen en directe familie. Een sociaal netwerk met zoveel
mensen is geen geringe prestatie op je 90ste!
De afgelopen week ben ik vier dagen in Lyon geweest met een
vriendin. Het is een prachtige stad met een heel bewogen
geschiedenis, hier komen de twee rivieren de Saone en de Rhone
samen. Daar was twee eeuwen geleden de Europese zijde-industrie
gevestigd en daar vonden ook de eerste opstanden van de
arbeiders in de zijde plaats om betere lonen en
werkomstandigheden te eisen. Ook vandaag de dag is Lyon nog
steeds een centrum voor de farmaceutische industrie en een stad
met vele nieuwe initiatieven. Mooie bijkomstigheid is dat ook de
Beaujolais en de Cote du Rhone daar vandaan komen, niet moeilijk
om dan lokaal te blijven.
Over een uur vertrek ik naar Londen voor een kort werkbezoek. Ik
ben gevraagd door een Engelse trust “Youth Business International”
(YBI) om wat met hen mee te werken. Zoals als jullie nog wel weten
werk ik voor 70% van mijn tijd voor de stichting MWH, voor de
andere 30% doe ik nog wat facilitatie- en coaching werk. YBI richt
zich met name op organisaties wereldwijd die jongeren
ondersteunen een eigen bedrijfje op te zetten. Wat ik er leuk aan
vind is dat de NGO niet speciaal is opgericht om jongeren in Afrika
te steunen. 20 jaar geleden is de NGO opgericht in de oude
industriesteden van Engeland en later uitgezwermd naar andere
Europese en Zuid Amerikaanse landen. YBI wil zich nu ook wat
meer richten op Afrika en ik word dan daar een beetje hun
‘ambassadeur’. Leuk om te doen naast mijn werk met MWH. Ik had
begin dit jaar al een driedaags ‘sollicitatie gesprek’ in Johannesburg
Zuid Afrika en morgen wordt een en ander dan wat formeel
afgerond.
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A.s. vrijdag vlieg ik weer terug naar Uganda. Het was een relatief
kort bezoek met veel verschillende activiteiten, heel leuk en boeiend.
In Uganda nog plannen en werk genoeg dus ik verveel me geen
moment. Ook wel lekker dat een aantal ‘projecten’ wat aflopen: de
bouw van de onderwijzerswoningen is binnen een paar maanden
afgerond en onderwijzers kijken er naar uit om erin te trekken. De
nieuwe hoofdonderwijzer die we met steun van MWH hebben
kunnen aanwerven is goed uit de startblokken gekomen en doet het
heel goed, zodat ik in de loop van de komende maanden me ook
minder direct met het management van de school hoef bezig te
houden. Hij stelt zich in dit nummer voor. Rixt is op gezoek geweest
en ook zij is enthousiast over Justus, de hoofdonderwijzer.
Graag wens ik jullie een mooi voorjaar. De verandering van de
seizoenen (ik zie het bos hier in Dronten met de dag groener
worden) is wel iets wat ik mis. Maar goed daar staan weer veel
andere dingen tegenover, want kou en regen is ook niet alles.
Team building
Dit schooljaar zijn we met grote veranderingen van start gegaan. In
het afgelopen jaar zijn er in totaal vier leerkrachten vertrokken, drie
ontslagen wegens geknoei met geld en een omdat ze met pensioen
ging. Dat is natuurlijk best een flink aantal. Ook hebben we sinds 1
februari een nieuwe hoofdonderwijzer, Justus, elders in deze
Amahoro stelt hij zich voor. De sfeer was er eind vorig jaar ook niet
naar om het gebruikelijke eindejaar feestje te organiseren. In plaats
daarvan hadden we op 3 februari een team building dag.
Georganiseerd door een Ugandees bedrijfje dat zich speciaal hier
op richt. Het was heel interactief, twee teams die met en tegen
elkaar optrokken. Allerhande spelletjes en oefeningen, allemaal
buiten op een groot grasveld. Aan het eind van de dag moesten de
twee teams een eenvoudige maaltijd klaarmaken: kip op de
barbecue, gepofte aardappelen en salade. Het verschil met
Nederland is dan wel dat je die kip levend krijgt! Het was al met al
een groot succes en we hopen er de komende maanden de
vruchten van te kunnen plukken.
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Sinds begin dit jaar zijn we een nieuw bedrijfje gestart: Bondeko
School Management Associatie, een B.V. die namens de stichting
Bondeko in Uganda het management van de school doet. Een heel
gedoe allemaal omdat we graag in orde willen zijn met de pensioen
afdracht van onderwijzers en de belastingdienst. In Uganda moet de
werkgever verplicht inkomstenbelasting inhouden van zijn
werknemers en dat afdragen aan de belastingdienst. Dit uit het
besef dat anders mensen echt hun jaarlijkse belastingaangifte niet
doen. Nu bleek het best wel lastig dat geld ook echt over te maken
naar de belastingdienst, want daarvoor moet je eerst geregistreerd
staan. De school is officieel geregistreerd bij het ministerie van
onderwijs, maar dat telt niet voor de belastingdienst omdat het geen
juridische entiteit is. Vervolgens hebben we het geprobeerd met de
kerk onder wiens naam de school officieel opereert, maar die was
niet erg bereid mee te werken. Waarschijnlijk omdat ze zelf voor
geen enkele van hun scholen sociale bijdragen betalen en
inkomstenbelasting inhouden. Onze school onder hun naam bij de
belastingen registeren zou waarschijnlijk een beerput open trekken
waar ze geen zin in hadden. Ook voelde ik er niet veel voor om de
Stichting Bondeko te registeren enerzijds omdat onderwijzers dan in
dienst komen van de stichting en anderzijds omdat de stichting meer
is en doet dan alleen de school. De uiteindelijke oplossing is een
eigen bedrijfje op te richten wat als doel heeft scholen en
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onderwijsinstellingen te beheren en te managen. Alle onderwijzers
zijn nu in dienst van dit bedrijf. Een hele constructie: de school
gebouwen zijn van de kerk en worden door de stichting Bondeko
gehuurd, die op haar beurt
de Bondeko School
Management Association
inhuurt om het
management van de
school te doen. Alles
behalve de gebouwen
(school meubilair, boeken,
iPads, spel materiaal),
kortom alles was ‘los’ zit is
eigendom van Stichting
Bondeko. Maar het geheel
is nu opgetuigd en het
werkt. Zo zijn we keurig in
orde met alles. Als een van
de eersten in Uganda denk
ik dan. Het mooie logo is
ontworpen door een kennis
van mijn nicht Laura, een
grafisch ontwerper in
Amsterdam die dit gratis
heeft gedaan: een
‘levensboom’ met daaraan
allerlei vruchten.
De bouw
De bouw van de woningen voor onderwijzers gaat weliswaar
langzaam, maar gestaag vooruit. Uiteindelijk komt er natuurlijk nog
weer een hoop bij kijken voor alles klaar is. Maar goed, de daken
liggen erop, waterleidingen en elektriciteit zijn aangelegd en nu zijn
ze druk met het pleisteren van de muren. De watermaatschappij
heeft al water op het terrein gelegd en deze week wordt hopelijk de
elektriciteit aangesloten. Allemaal nutsvoorzieningen maar je moet
wel zelf alles betalen. Ik hou goede hoop dat eind april alles zo goed
als af is en dan kunnen we gaan schilderen en buiten gras en
struiken aanplanten. De onderwijzers wachten met spanning op het
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moment dat ze erin kunnen want ze zien wel dat ze er behoorlijk op
vooruit gaan.
In het vijfde huis, dat ik al eerder bouwde, woont mijn huishoudster
Regina en de andere kant zijn we nu aan het inrichten voor
stagiaires zodat we ook geen appartement meer hoeven te huren.
Het wordt mooi, een ingebouwde keuken en misschien later nog
eens een aangebouwde badkamer. Ook mooi is dat er in de loop der
jaren in Uganda heel veel nieuw bouwmateriaal op de markt is
gekomen: gipsplaten zodat plafonds snel en mooi gelegd kunnen
worden, lokaal graniet voor een heel mooi aanrecht en betere
verfsoorten waardoor kleuren mooier blijven. Het is een leuk project
maar ik zal blij zijn als het achter de rug is!

Onderwijs statistieken
In 2004 werd in Uganda gratis lager onderwijs ingevoerd en nu 13
jaar later hebben de kinderen die toen in de eerste klas begonnen,
eindexamen middelbare school gedaan. Uganda heeft een
onderwijs systeem waarbij kinderen 7 jaar lagere school doen, dan 4
jaar (O-level) een soort middenschool en dan nog 2 jaar als
voorbereiding op de universiteit en hoger beroepsonderwijs. Ook het
middelbaar onderwijs is sinds een aantal jaren gratis (
verkiezingsbeloften), maar de kwaliteit is er ook naar. Van alle
lagere school kinderen gaat ongeveer een derde naar privé scholen,
voor het middelbaar onderwijs is dat zelfs de helft. Sommige van die
privé scholen zijn inderdaad scholen voor de rijken, maar de
meesten zijn, net als de Bondeko school, opgezet door kerken of
een groep ouders.
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De resultaten van het ministerie laten zien dat van de ongeveer 1.8
miljoen kinderen die in 2004 aan het lager onderwijs zijn begonnen,
er uiteindelijk net iets meer dan 100.000 het eindexamen van de
middelbare school hebben gehaald. De grootste ‘uitval’ is tijdens en
na de lagere school: van de 1.8 miljoen deden uiteindelijk iets
minder dan 500.000 de Cito- toets. Van dat aantal deden dan weer
iets meer dan 300.000 examen voor de ‘middenschool’ en daarvan
haalden dus 100.000 de eindstreep. Natuurlijk gaat niet iedereen die
van de lagere school afkomt naar de middenschool, sommigen gaan
verder in het beroepsonderwijs, wat uiteindelijk net zo goed, eigenlijk
zelfs beter is. Helaas is de kwaliteit van het beroepsonderwijs vaak
duur en ook niet heel goed. Je hebt in het beroepsonderwijs
praktijklokalen en materiaal nodig.
Binnenkort gaan we als Bondeko een onderzoekje opzetten om te
zien waar onze kinderen na de lagere school beland zijn. We
hebben wel een idee, maar we gaan het nu wat nauwkeuriger in
kaart brengen. Daarover ongetwijfeld meer in een volgend nummer
van Amahoro.
Derick
Derick is vanaf 2001 gesponsord door Bondeko en hij kwam in 2006
van de lagere school. Hij was toen de beste van de school, maar zijn
cijfers waren niet goed genoeg om toegelaten te worden tot een van
de betere middelbare scholen in het dorp.
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Dat was eigenlijk de directe aanleiding om alle 14 kinderen die toen
door Bondeko gesponsord werden van school te halen en naar een
andere school te laten gaan. En dat leidde er weer toe dat het
kerkbestuur ons vroeg om hun school (nu de Bondeko school) te
ondersteunen.
Dit jaar heeft Derick zijn bachelors in industriële scheikunde
behaald. Hij werkt nu in het laboratorium van een suikerfabriek niet
ver van Jinja, de tweede stad van Uganda. Een mooi resultaat.

Schoolresultaten
Op de valreep voor het afdrukken van deze Amahoro zijn de
schoolresultaten binnengekomen. In onderstaande tabel kunt u zien
dat er dit jaar 22 kinderen hebben meegedaan aan het nationale
examen, daarvan hebben er 8 ‘grade 1’ en 14 ‘grade 2’ gescoord.
Een score die valt in lijn met de afgelopen jaren. We hopen dat de
veranderingen (nieuwe hoofdleraar, beter rekenonderwijs), zullen
zorgen voor nog betere resultaten.

Jaar

Aantal
deelnemers

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Gezakt

2016

22

8

14

0

0

0

2015

27

6

18

1

0

0

2014

17

7

10

0

0

0

2013

19

6

12

1

0

0

2012

27

13

14

0

0

0

2011

16

7

9

0

0

0

2010

18

3

15

0

0

0

2009

16

2

12

2

0

0

20

0

9

7

4

0

2008
2007

Gezien de slechte kwaliteit van het onderwijs hebben we niet deelgenomen aan
de nationale examens
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Toelichting financiële cijfers 2016
Cor van Dijk
Gewoonte getrouw rondt een stichting een jaar af met een
jaarverslag. Het jaarverslag geeft een verantwoording weer van het
laatste jaar in tekst, aantallen en financiële cijfers. De
verantwoording die u hier aantreft is financieel van aard.
In de korte tijd dat ik nu penningmeester ben, heb ik gemerkt hoe
betrokken u bent. En welke geweldige stappen de stichting heeft
gemaakt in het realiseren van een schoolconcept waar onderwijs
van hoog niveau wordt gegeven. Velen van u kennen het werk van
de stichting en onze man ter plekke van dichtbij. Wij hopen dat u ook
de komende jaren de stichting weer gul wilt ondersteunen.
Hieronder zijn de financiële cijfers van het afgelopen drie jaar
weergegeven. U ziet allereerst de inkomsten en uitgaven van 2016,
waarin opgenomen de jaren 2014 en 2015. De inkomsten en
uitgaven zijn ingedeeld in drie groepen:
a. de school
b. het vervolgonderwijs
c. de projecten
De financiële ontwikkeling van de laatste jaren zijn duidelijk
zichtbaar. In de cijfers valt direct op dat 2016 een heel ander jaar
was. Het totaal aan inkomsten is beduidend lager. Dit komt omdat er
een eind is gekomen aan de maximale ondersteuningstermijn van
fondsen Impulsis en Wees een Kans. De ondersteuning door MWH
verloopt vanaf 2016 niet meer via stichting Bondeko in Nederland,
maar gaat rechtstreeks naar Uganda.
Het jaar 2016 geeft dus een goed beeld hoe Stichting Bondeko de
school in Uganda de komende jaren moet gaan ondersteunen. De
afspraak is dat Stichting jaarlijks minimaal 20.000 euro bijeen moet
zien te brengen via donaties en acties. Een behoorlijke opgave.
Onder het kopje vervolgonderwijs ziet u in 2016 een veel lager
bedrag dan van 2015. MWH zorgt grotendeels voor de inkomsten
van dat bedrag. Dat geld wordt nu dus rechtstreeks overgeboekt
naar Uganda. Onder het kopje projecten staan de bedragen die voor
die doelen zijn bestemd. Ook een flink bedrag.
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De balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het
eigen vermogen. In 2017 zullen de eerste huizen in gebruik worden
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. Om de huisvesting te
kunnen realiseren zijn voor enkele jaren huurbijdragen vooruit
betaald. Deze post vindt u terug op de balans. Omdat de school
later een deel van deze huur moet dragen, worden deze kosten de
komende jaren in mindering gebracht op de balans.
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In de volgende tabel met een analyse van de inkomsten en uitgaven
van 2016 ziet u de bedragen die overgemaakt zijn naar Uganda of
toegevoegd/onttrokken zijn aan de (geoormerkte) reserves op de
balans.

Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven wordt veroorzaakt
doordat er meer is overgemaakt aan ondersteuning School dan is
binnengekomen. Daarnaast zijn de kosten van de stichting, zoals de
website, Amahoro, bankkosten, bestuurskosten en promotiekosten
om de stichting en projecten onder de aandacht te brengen niet
bekostigd uit de inkomsten over 2016, maar ten laste gebracht van
de algemene reserve.
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In 2016 is in totaal 62.410 euro overgemaakt naar Uganda. Een
bedrag dat veel groter is dan de inkomsten van 2016. Dit komt
omdat een deel van de ‘geoormerkte’ posten van de balans in 2016
zijn overgemaakt. Dit is het bedrag dat u onder aan de balans
aantreft als mutatie in ‘geoormerkte’ posten van 5320 euro. Verschil
tussen 2015 en 2016.
Ook enkele posten uit 2014 en 2015 zijn als nog overgemaakt en
ten laste gebracht van de algemene reserve.
Daarnaast is al een bijdrage voor de School voor het jaar 2017
overgeboekt. De kosten gaan immers veelal voor de baten uit.
In 2017 zullen de eerste huizen in gebruik worden 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. Om de huisvesting te kunnen
realiseren zijn voor enkele jaren huurbijdragen vooruit betaald. Deze
post vindt u terug op de balans. Omdat de school later een deel van
deze huur moet dragen, worden deze kosten dan de komende jaren
in mindering gebracht op de balans.
Mocht u nog meer toelichting wensen bij enkele cijfers mail gerust.
cor.van.dijk@xs4all.nl
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Terug in Uganda
Rixt Lanting
Ik ben nu een week in Uganda en het voelt weer als thuiskomen.
Een fijn contact met de leerkrachten, kinderen en jongens van de
boerderij. Gezelligheid en gastvrijheid van Theo. Ik voel me een
bevoorrecht mens en geniet weer van het grillige, gekke, stoffige en
ongeregelde leven van hier.
Nu weer verder met klussen voor de school, ik moet de weinige tijd
nuttig zien te gebruiken. De lucht raakt betrokken en vol van regen.
Men kan het goed gebruiken. Hopelijk blijft de stroom aan zodat ik
nog even door kan gaan schrijven.
Vanmorgen een bezoek gebracht aan teacher Sara. Ik ken haar nu
negen jaar en zij is de langst zittende leerkracht op de
Bondekoschool. Een emotioneel weerzien. Ik merk dat mijn
aanwezigheid hier meer doet met mensen dan ik kon vermoeden.
Tranen met tuiten van blijdschap. Ze is onlangs bevallen van een
zoon. ’s Ochtends nog op de school en een uur na thuiskomst
bevallen van haar tweede kindje. Zo doet men dat hier, gewoon
doorgaan…
Vervolgens een wandeling gemaakt naar het weeshuis, naar mijn
kinderen. Verstoppertje en schooltje gespeeld, altijd leuk. Mama
Jane was met Rebecca naar de ouderdag van Isaac, die nu op de
middelbare school zit. Het is een kostschool waar ouders eens per
semester op bezoek gaan. Ik heb er maar even vanaf gezien. Het
lange zitten in een overvol busje in de file trok me niet zo erg. Ik
hoop Isaac later nog eens te bezoeken, evenals Hope en Aisha,
maar mijn tijd is beperkt. Dan maar bij een volgend bezoek er heen.
Het was een intensieve week, waarin ik behoorlijk aan het werk ben
gezet. Onze nieuwe directeur Justus gaat voortvarend te werk.
Afgelopen maandag kreeg ik een hele checklist onder mijn neus met
verwachtingen voor de volgende weken. Zo stonden er voor deze
week sollicitatiegesprekken, leerkrachtobservaties en twee
bijeenkomsten op het programma waarin ik geacht werd een
workshop te geven. Oeff.. ik had nog ergens stiekem de verwachting
dat ik misschien niet zoveel te doen zou hebben. Niet dus.
Deze week de leerkrachten geobserveerd en ik kan stellen dat er,
ook door de nieuwe leerkrachten, goed les wordt gegeven. Natuurlijk
zijn er verbeterpunten: teveel praten, lange lessen, weinig gebruik
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van hulpmiddelen en heel veel schrijven. Ondanks dat zijn
leerkrachten didactisch en pedagogisch redelijk goed. Mooi werk.
Ook de sollicitant was verrassend. In het gesprek bescheiden, maar
in de les ‘ging het beest los’. De sollicitant neemt de plaats in van de
juf uit de kleuterklas. Die verloor helaas haar baby en komt jammer
genoeg niet meer terug.
De workshops hebben me veel voorbereidingstijd tot in de late
uurtjes gekost. Met een interactieve aanpak maakten ze zich het
programma eigen. Het is goed geslaagd en er is al veel vastgelegd.
De onderwerpen spelling en mentorgroepen zijn compleet
uitgewerkt, zodat we naast Happy Start nu ook dit aan andere
leerkrachten kunnen onderwijzen. Met Mariam ben ik naar een
opleiding voor kleuterjuffen geweest. Een in elkaar geknutseld
houten gebouwtje doet daar dienst als opleidingscentrum. Zo
grappig, de borden aan de weg doen denken aan een zeer
professioneel onderkomen. Niets is minder waar. De meiden werken
’s ochtends op een schooltje en gaan ’s middags naar de cursus. Ze
zijn gelijk al als betaalde juf aan het werk. We proberen een paar
meiden te krijgen die ons in de kleutergroep kunnen ondersteunen
als klas assistente. Het is de vraag of dit helemaal de bedoeling van
de opleiding is. Gistermorgen heb ik mijn programma Happy Start op
een privé school gepresenteerd. Een rondleiding daar door de babymiddel- en topklas deed mijn hart breken. Peuters van amper drie
jaar zaten in een lokaaltje van vier bij vier meter bijeengepakt achter
een tafeltje in schriftjes te schrijven. Vier rijen van 8 kinderen
dreunden de rijmpjes op als een bezoeker binnen komt.
Hersenspoelen en drammen is het motto. De spontaniteit en
creativiteit van kinderen krijgt hier geen enkele kans. Voor ons
westerlingen schrijnend om te zien. Ik zie daarnaast kleuters van de
Bondekoschool heerlijk spelen en vrolijk rondrennen, genietend van
hun ondernemingsdrift. Het contrast kan niet groter. In een
bloedheet hok van twee bij twee meter zonder enig decoratie kregen
15 kinderen bijles. Wat ze niet goed geschreven hadden werd er
nog even extra in gedrild. Alle vrolijkheid was bij deze gekwelde
kinderen compleet afwezig. Het blijft confronterend om te zien. Men
weet niet beter, ook al staat men open voor andere zienswijzen.
Zolang een regering geen inzicht heeft en belang hecht aan goed
onderwijs van het jonge kind zal het voorlopig wel zo blijven. Voor
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de directeur is het een business, die hij zo goed mogelijk probeert te
runnen, maar het is een leerfabriek waarin de kinderhersenen
gemarteld worden. Hij was ook heel trots op zijn school. Ik heb mijn
mond toen maar gehouden. Er is hier nog veel werk te doen. Een
week later kwamen twee leerkrachten van die school bij ons kijken
en zoals altijd vielen hun monden open van verbazing toen ze onze
aanpak in de kleuterklas zagen. Met de Happy Start methodiek
kunnen kinderen al spelend leren. Ouders en leerkrachten zitten in
Uganda vastgeroest in het idee om zoveel mogelijk in schriftjes over
te schrijven. Willen de leerkrachten met Happy Start aan de slag,
dan vraagt dat extra training en een omschakeling in het
verwachtingspatroon van de ouders. Er is werk aan de winkel. Het
wordt tijd dat er op hoger niveau aandacht wordt besteed aan deze
kwestie, want ik merk dat ook onderwijzers niet erg gelukkig zijn met
de huidige situatie van het pijnigen van het jonge kind.
Werkelijkheidszin en laatste week
Justus blijft voortvarend. Ik heb met hem een mooi protocol voor
mentor groepen uit kunnen werken. Het spellingprogramma is ook
nagenoeg klaar. Maar het programma Aflatoun moet nog beter op
de rit gezet worden. De laatste dagen op school was vol hectiek. De
nieuwe directeur was helemaal blij met mijn nieuwe input en heeft
grote plannen. Fijn dat ik hem op afstand via de computer kan
blijven begeleiden. Hij blijkt ook een kei op computergebied te zijn.
Hij maakt mooie werkbladen voor de spellinglessen en is goed in het
trainen van vaardigheden.
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Dan het Aflatoun programma. Ik heb bij alle leerkrachten een les
geobserveerd en hier is echt werk aan de winkel. De kinderen in de
hoogste klassen hebben hoge ambities. Ieder kind wil dokter,
advocaat of piloot worden. Sommige kinderen willen zelfs twee of
drie van dergelijke beroepen tegelijkertijd hebben. Iedere
realiteitszin ontbreekt dan. Onze kleuters kunnen dit roepen, maar
we hebben het hier over kinderen van 12-13 jaar. Zo werkt het in dit
land. Keihard studeren, de blaren op je hersenen vormen en vooral
heel veel geld verdienen. Ik begrijp het wel om de armoede te
ontvluchten. Het Aflatoun programma geeft kinderen meer
werkelijkheidszin voor ondernemen. Hoe bouw je iets op en laat je
dat groeien. Veel kinderen zullen deze vaardigheid in de toekomst
hard nodig hebben. Mijn tijd was te kort om hier alles neer te zetten.
Maar I’m back. Ik wil zo snel mogelijk hier weer terugkomen. Het
team van de Bondekoschool is gemotiveerd en ik zie grote en mooie
kansen met deze directeur aan het hoofd. Startend zullen twee
meiden van de Pabo van Saxion Deventer de komende tijd ook veel
input kunnen geven. En op de vraag wanneer ik weer terug zal
komen is het antwoord: spoedig.
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De droom van oud leerling Brian
Mijn naam is Brian Katangaza. Ik ben 22 jaar. Momenteel woon ik
op de boerderij van meneer Theo. Het dorp waar ik ben opgegroeid
heet Ssenge, twee kilometer van Kayunga. Ik heb op de
Bondekoschool gezeten vanaf de eerste klas, voordat Theo de
school overnam. De school heette toen nog Muteesa 1. De situatie
op school was toen slecht. Er werd veel geslagen en de leraren
waren er vaak niet als ze ziek waren of geen salaris kregen. We
gingen vaak debatteren met elkaar want we moesten op school
blijven tot het eind van de schooltijd.
Ik zat in P3 toen Theo de school overnam. Dat kan ik me nog goed
herinneren. Er kwamen allemaal nieuwe leerkrachten. In het begin
was het lastig want we mochten alleen nog maar Engels spreken en
dat was moeilijk. Er werd niet meer geslagen, we hadden veel meer
plezier en we kregen leuke spelen. Ook de maaltijden veranderden,
want nu kregen we ‘s ochtends pap en tussen de middag posho met
bonen. Eerder aten we de hele dag niks. Als je geluk had kon je van
je zakgeld een klein snackje kopen. De naam van de school
veranderde van Muteesa 1 in Bondeko en het school uniform
veranderde ook. Er waren zoveel veranderingen. We kregen nu
boeken en pennen die we eerder zelf moesten kopen. Het was een
goede tijd op de Bondekoschool. Ik heb veel geleerd zoals
handarbeid, landbouw, dieren verzorgen en ik leerde er om hard te
werken. Ook leerde ik leiding te geven en zelfverzekerd te zijn zodat
ik voor de groep durfde te spreken. Mijn beste herinneringen zijn de
optredens met dansen en drummen.
Na de Bondekoschool ging ik naar New Horizon. Theo had me dat
aanbevolen. Dankzij de hulp van een sponsor heb ik daar 4 jaar
kunnen studeren. Muziek was mijn meest favoriete vak want ik
speelde in de schoolband op de drum. Ik heb heel veel geleerd want
het was zowel praktisch als theoretisch. Nu werk ik op meneer
Theo’s boerderij. Theo had interesse in mij omdat hij weet dat ik
hard kan werken en hij een boer in mij ziet. Ik heb samen met
Richard supervisie over de dagelijkse activiteiten van de boerderij.
Kagumba blijft natuurlijk op zijn post als manager van het bedrijf. Ik
wil een relatie krijgen met de mensen waar ik mee werk en Theo
trots maken op wat hij in mij ziet. En natuurlijk heb ik ook geld nodig
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om voor mezelf te zorgen. Daarnaast hoop ik dat de boerderij mede
onder mijn leiding zich verder gaat ontwikkelen.
Mijn droom is om voor mezelf te kunnen zorgen en alles wat ik nodig
heb met anderen te kunnen delen. In de toekomst zou ik graag een
eigen garage willen hebben omdat ik heel graag auto’s repareer.

Het nieuwe schoolhoofd Justus Godwin schrijft
Gegroet, vrienden en sponsors van Bondeko. We zijn blij dat jullie
deze reis met ons mee blijven
lopen tot waar we nu gekomen
zijn.
Sinds begin juni 2017 sluit ik me
als schoolhoofd aan bij dit
goede werk van Bondeko. Wat
een mogelijkheden geeft me dit
om gezamenlijk een toekomst te
bouwen voor de Bondeko
leerlingen.
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Ik heb vanaf 2010 bij verschillende scholen gewerkt, maar deze
baan is wel de meest interessante tot nu toe.
Ik heb zowel aan goede als aan minder goede particuliere- en
overheidsscholen ervaring opgedaan.
Aan de Makerere universiteit in Kampala heb ik kandidaats
onderwijskunde behaald in exacte vakken en rond nu nog een
masters opleiding af in financiering. Ik heb onderwijs gegeven op
alle niveau’s in het voortgezet onderwijs inclusief een korte tijd aan
de universiteit. Ik heb een passie voor kinderen en zie het als mijn
roeping om me op hen te richten. Mijn hoofddoel dit jaar is om de
kwaliteit van ons onderwijs op hetzelfde hoge niveau te houden. Er
zijn zoveel goede dingen aan de school die we willen behouden en
uitbouwen. Ik hou van uitdagingen en zoals Theo het gewoonlijk
zegt: wij lopen met een grote polsstok voorop.
We wensen als Bondeko school een voorbeeld voor andere scholen
te zijn, een excellente school met moderne onderwijsmethoden.
We willen niet alleen de levens van onze kinderen in een goede
richting veranderen, maar ook die van kinderen in andere scholen.
Zoals het gezegde hier luidt: ‘Je hebt een heel dorp nodig om een
kind op te voeden’. Dank aan jullie om deelgenoot te zijn van het
Bondeko dorp in de opvoeding van de kinderen.
De Bondekoschool bestaat 10 jaar en er is nog veel te doen. Ik wil
jullie allen bedanken voor elke ondersteuning, bijdrage, advies en
suggestie. Jullie maken ons blij. Wordt niet moe ons te blijven
ondersteunen.
Uit de grond van mijn hart zeg ik, Apwooyo, Asante, Weebare, dank
u, dank u.
Namens de kinderen, Justus
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Adventsactie 2016 Parochie Amstelland
Jos van Baarsen
Het begon allemaal met de voordracht van Theo van Baarsen in zijn
parochiekerk te Amstelveen. Hij droeg Stichting Bondeko voor als
doel voor de Adventsactie 2016. Daarna volgde een heel traject om
een keuze te maken uit diverse andere projecten en goede doelen.
Uiteindelijk werd Stichting Bondeko verkozen, waar we erg blij mee
waren.
Dit betekende dat de collecte-opbrengsten tijdens de vieringen in de
adventsperiode en de kerstviering van 5 R.K. kerken in de Parochie
Amstelland te Amstelveen ten goede zou komen aan Stichting
Bondeko.
In Juni 2016 gaf ik een presentatie over onze stichting voor de
verzamelde leden van de Missie en Ontwikkelingsgroepen(MOWA)
van deze parochie.
Achter de schermen begon toen ook al de voorbereidingen binnen
het bestuur.
Op drie van de vier adventszondagen in december werden door
onze bestuursleden korte presentaties gegeven over Stichting
Bondeko in de kerken van deze Amstelveens parochie. Na de
vieringen werden o.a. kerstkaarten, armbandjes en kettingen,
gemaakt door leerlingen van de Bondekoschool, verkocht.
Eind Januari 2017 werd de totale opbrengst meegedeeld:
€ 11.165,27 Een geweldig bedrag!
Uiteraard is er een bedankbrief naar deze parochie gegaan.
Vanaf deze plaats wil ik Theo van Baarsen en alle parochianen van
R.K Parochie Amstelland te Amstelveen nogmaals hartelijk
bedanken voor hun inzet en bijdragen.
Een speciaal woord van dank aan alle mensen van de MOWA
werkgroepen die in Amstelveen bij de organisatie en logistiek waren
betrokken. Zonder hun hulp was de presentatie van onze stichting
op die adventszondagen een heel stuk minder nadrukkelijk geweest.
Tevens dank ik mijn mede bestuursleden voor de inzet op die
adventszondagen, om door middel van een korte presentatie onze
stichting in de schijnwerper te zetten.
Wij zijn enorm blij met het prachtige resultaat.
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Zoals met de Parochie Amstelland in Amstelveen is afgesproken
komt dit bedrag ten goede aan de diverse projecten gericht op het
verbeteren van het onderwijs op de Bondekoschool te Kayunga. Met
dit bedrag kunnen er weer diverse onderdelen van al lopende
projecten worden gefinancierd.
De besteding zal in overleg met Theo Groot in Kayunga gebeuren.
Oppakken van dit initiatief?
Als u denkt dat dit initiatief van Theo van Baarsen ook mogelijk zal
kunnen zijn in uw parochie of PKN-gemeente, neemt dan contact
op met mensen in uw parochie of PKN gemeente die hierover gaan.
Wanneer u aangeeft dat er mogelijkheden zijn, komen wij als
bestuur graag in actie om Bondeko te presenteren.
Op deze wijze kan Stichting Bondeko mede door uw enthousiaste
verhaal in de belangstelling komen te staan.
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Wist u dat u onze stichting helpt door on-line te kopen via
Sponsorkliks ??
Log in met uw computer op onze website www.stichtingbondeko.nl
en zoek het logo van sponsokliks. Dat ziet er zo uit:

U klikt op dit logo en ziet dan welke winkels het initiatief van
Sponsokliks ondersteunen. Dat zijn er heel veel. De commissie
toegezegd aan Sponsorkliks wordt aan onze stichting afgedragen
als u via onze website inlogt om uw inkopen te doen.
Een voorbeeld:
Onderstaand bericht komt van de website van Sponsorkliks
en dient als voorbeeld:
SponsorKliks heeft de volgende afspraak met Expedia:
• Hotelboekingen 11% commissie
• Autohuur 6% commissie
• Pakketreizen 6% commissie
• Vluchten €8 commissie per boeking

Het kost u niets extra’s, terwijl uw stichting wel wordt geholpen.
Wilt u aan Stichting Bondeko denken wanneer u de volgende
keer via internet iets koopt?
Dank u wel.
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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)
Redactie:

Theo Groot
P.O. Box 28350
Kampala - Uganda
Tel/fax: ++256-772-492284
Email: theogroot@me.com
Bestuur Stichting Bondeko
Orionweg 20
8251 AL Dronten
www.stichtingbondeko.nl
info@stichtingbondeko.nl

Abonnementsprijs 2017 €15,00
Abonnementsgeld & giften op ING rekening:
IBAN: NL02INGB0005467583 / BIC: INGBNL2A
Ontwikkelingswerkers in de derde wereld komen in aanmerking voor
gratis toezending.
Oplage nr. 65 : 170 exemplaren
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