Van het bestuur
Fijn dat we met een nieuwe AMAHORO weer bij u mogen
binnenvallen. Eigenlijk is het een jubileumnummer, dat ziet u dit
keer aan een andere kleur van de kaft.
In december 2007 bestaat de stichting Bondeko 25 jaar.
Op 7 december 1982 richtten familie en vrienden van Jos en
José van Baarsen-Vreeburg de stichting op, om hen tijdens hun
uitzending naar Zaïre ( van 1983-1989) te kunnen ondersteunen.
Die ondersteuning gebeurde met name door het aankopen en
(betalen van het) transport van zaken, die te klein waren om in
grote projectplannen aan te vragen via bijv. Miva of Memisa ( nu
onderdeel van Cordaid). In die 6 jaar tijd is een klein vermogen
aan guldens ingezameld en besteed aan transport van de
oliedrums met kleding, naaimachines, gereedschap; er zijn
fietsen aangekocht, speciale medicatie die moeilijk te krijgen
was in het land zelf en onderdelen voor de bouw van de
ziekenhuisgebouwen die we daar in die tijd hebben neergezet. Er
werd lokaal maïs en gereedschap ingekocht om een klein
landbouwproject voor vrouwen op te starten, zodat zij eigen
inkomsten konden genereren. Daarnaast werden er spullen
gekocht om een alfabetisatiegroep te starten etc. etc. Dat alles
ten behoeve van de bevolking van het dorpje Djombo in het
bisdom van Basankusu, in de Evenaarprovincie van Noord Zaïre
(het huidige Congo). Wij hielden onze vrienden toen op de hoogte
door middel van een rondzendbrief.
Na terugkeer is de stichting blijven bestaan en op aanraden van
ons is het doel van de stichting op ondersteuning van Theo Groot
gericht, tot op vandaag. Voor de projecten en stoepwerk van
Theo wordt door de Vrienden van Bondeko geld verzameld.
Amahoro werd het informatieblad om met Theo mee te kijken,
zoals hij ooit zei:” Laat mij de bril zijn, waardoor ik aan jullie,

mijn vrienden in Nederland en België, een stukje Afrika kan
laten zien.”

“Geef mij jouw hart, dan geef ik jou mijn ogen “

(Afrikaans gezegde)

Amahoro is tegenwoordig één van de mogelijkheden om u op de
hoogte te houden. Anders dan in 1983, kan het bestuur nu ook
met Theo communiceren via email en telefoon. Dat maakt het wel
erg makkelijk om behoeften te peilen en zaken duidelijk te
krijgen.
Om nog betere informatie te kunnen geven, wordt in deze tijd
hard gewerkt aan het maken van een website, zodat u in de
nabije toekomst via internet de Stichting Bondeko en daarmee
ook de projecten van Theo kunt bezoeken. Daarmee gaat een lang
gekoesterde wens van het bestuur (en Theo) in vervulling. Wij
houden u van de ontwikkelingen daaromtrent op de hoogte.
Eigenlijk is het 25 jaar bestaan als stichting ten behoeve van
ontwikkelingswerk- en samenwerking geen reden tot een feest.
Tenminste als je bedenkt dat het blijkbaar nog altijd nodig is,
dat er naast “de handen uit de mouwen steken” voor Uganda
(Theo), er nog altijd veel geld nodig is om projecten te
financieren.
Binnen in dit nummer vindt u een uitnodiging voor een gezellige
maar ook informatieve middag in december, om toch even stil te
staan bij deze mijlpaal. Daarnaast brengen wij u deze middag op
de hoogte van het laatste nieuws. Theo zelf zal dan in Nederland
zijn! Dit alles zal plaatsvinden op de Zorgboerderij van Sjaak en
Paula Groot in Lelystad, zie bijgevoegde uitnodiging en
www.hoevevredeveld.nl.
Door omstandigheden heeft onze penningmeester Kees Schipper,
aangegeven, per 31 december te willen stoppen met deze functie.
Het bestuur betreurt Kees’ zijn besluit, maar respecteert dit. U

begrijpt het al dat ik vanaf deze plaats een oproep doe om een
nieuwe penningmeester als bestuurslid te mogen verwelkomen.
Namens het bestuur bedank ik Kees hierbij heel hartelijk voor
zijn inzet en nauwgezette uitvoering van de taak als
penningmeester. Wij wensen hem het allerbeste toe.
In de komende decembermaand zullen we ook weer Kerstfeest
en de jaarwisseling naar 2008 vieren. Al is het wat vroeg,
namens alle bestuursleden van Bondeko wil ik u heel hartelijk
bedanken voor uw donaties en uw steun ten behoeve van
projecten en stoepwerk van Theo. Dit alles ten bate van mensen
zoals u en ik, die zich willen ontplooien en ook geluk willen vinden.
Uiteraard hopen wij, dat u ons moreel en financieel zult blijven
steunen in het nieuwe jaar. Bij dit nummer vindt u een
acceptgirokaart die u hopelijk zult gebruiken voor een gift ten
behoeve van Bondeko.
Ik hoop, dat wij u mogen ontmoeten op zaterdag 29 december
a.s. in Lelystad.
Ik wens u een mooi Kerstfeest toe en alle goeds voor 2008.

Jos van Baarsen

Beste mensen
Er is alweer een hele periode verstreken sinds ik het eerste deel
van deze Amahoro schreef, maar vandaag moet de kopij echt de
deur uit. We willen u graag deze Amahoro toesturen tezamen
met een uitnodiging voor een ledenmiddag.
Deze zomer ben ik een record periode van zes weken weg
geweest. Een paar weken in Dronten en dan door naar de VS waar
ik een cursus volgde in North Carolina. Maar eerst ben ik daar
een paar dagen op pad geweest met mijn Rwandese petekind.
Yves was anderhalf jaar geleden de eerste van het land met de
nationale examens en hij kreeg voor die prestatie een beurs om
in Oklahoma voor elektrisch ingenieur te gaan studeren. Na een
half jaar was hij ook daar weer de eerste van zijn jaar! Vier jaar
lang verblijft hij daar met weinig kans om in die periode een keer
naar Rwanda terug te gaan om zijn familie op te zoeken. Mijn
voorstel om naar North Carolina te komen en samen een paar
dagen op te trekken viel uiteraard niet op dovemans oren. We
hadden een paar gezellige dagen samen
en bezochten onder andere het museum
waar de Wright broeders de eerste
met een motor aangedreven vlucht
maakten.
Na een paar dagen vloog hij terug naar zijn universiteit en begon
ik aan een drieweekse training. Het ging allemaal over het werken
met groepen en hoe je mensen kunt helpen samen dingen aan te
pakken en hun organisaties sterk te maken. Heel boeiend en ik
ontmoette er veel interessante mensen die allemaal net als ik als
freelance adviseur werken. Ik deed er veel nieuwe ideeën op die
ik volop kan gebruiken in mijn werk met lokale
ontwikkelingsorganisaties hier. Het was mijn eerste keer in de

VS en ook dat was een speciale ervaring. North Carolina is wel
een mooie staat, veel groen en tropisch. De eerste week deed me
denken aan het tropisch regenwoud van Congo, met dit verschil
natuurlijk dat je hier airconditioning hebt in alle huizen. Wat me
verbaasde is hoe weinig informatie er in kranten, radio en tv
wordt gegeven over de rest van de wereld. Op zo’n manier
versterk je natuurlijk wel snel het idee dat de wereld eigenlijk
de VS is met nog wat vage gebieden erom heen. Anderzijds ook
wel verrassend om zoveel mensen te moeten die zelf heel
kritisch staan ten opzichte van hun regering en de oorlog in Irak
en Afghanistan. Maar goed, geen uitgebreide beschouwingen over
de VS in dit nummer van Amahoro. Ik heb er een prima tijd
gehad, veel geleerd en veel fijne mensen ontmoet.
Terug in Uganda was het goed iedereen weer terug te zien. De
mannen hadden hun uiterste best gedaan om alles draaiende te
houden en daar waren ze goed in geslaagd. Ondertussen hebben
de eerste geiten weer gelammerd en binnenkort kunnen we dus
weer geitenkaas gaan maken. Ook op Muteesa school liep alles
voorspoedig. We hopen begin November met de renovaties van
de gebouwen te kunnen beginnen.
Eerst moet er een omheining om
de hele school omwille van de
veiligheid en moeten er nieuwe
wc’s gebouwd worden want die zijn
echt in een aller belabberdste
staat. Er is hier een Nederland die
specialist is in water en hygiëne en
die zal ons helpen om een eko-toilet te bouwen. Zo’n WC waarbij
het ‘spul’ vercomposteerd wordt zodat we het grondwater niet
vervuilen en ook de put niet geregeld geleegd hoeft te worden.
Tijdens de grote vakantie (december en januari) gaan we dan aan
de slag met de verbouwing van de klaslokalen: betere en grotere
ramen, een plafond, aanbrengen van elektriciteit en schilderen.

Volgend jaar hopen we dan genoeg geld bij elkaar te krijgen om
het administratieblok te vergroten en een keuken te bouwen. In
fase drie hopen we dan twee kleuterklasjes te kunnen neer
zetten zodat we kinderen vanaf 4 t/m 13 jaar (de lagere school
is zeven jaar hier) van begin tot eind prima onderwijs kunnen
geven.
Ondertussen arriveerde Alie Altena hier. Alie is een vrouw van
begin 40 die onlangs afstudeerde aan de Hogere Agrarisch
School in Dronten. Ze heeft in haar leven al van alles gedaan en
had onder andere een eigen tuinbouwbedrijf (rozenteelt). Alie
reageerde op een oproep om te helpen met het opzetten van de
groetenteelt. We willen de moeders van de schoolkinderen graag
helpen met kleine activiteiten waarmee ze wat geld kunnen
verdienen om het onderwijs van hun kinderen te betalen.
Groenteteelt is een van de opties en Alie gaat de komende
maanden aan de slag met tien moeders die hierin geïnteresseerd
zijn. De boerderij garandeert de opkoop van alle producten die
aan de kwaliteitseisen voldoen. Wij zorgen dan voor de verkoop
aan klanten in de stad en wat er niet verkocht wordt, kan
gebruikt worden in de keuken op school. Heel spannend, maar het
geeft ook veel voldoening. In een volgend nummer zal ze zichzelf
wel voorstellen en het een en ander vertellen over haar werk
hier.
De komende periode staan er ook weer wat reizen op het
programma. Morgen vertrek ik naar Kenia om Cordaid te helpen
met het maken van plannen voor hun programma in Zuid Sudan.
Direct erna vlieg ik door naar Rwanda om organisaties van
Broederlijk Delen waar ik vroeger zelf mee gewerkt heb, te
helpen bij een training en eind van de maand vertrek ik nog eens
naar Kabul. Cordaid heeft me gevraagd om een lokale
ontwikkelingsorganisatie te helpen ondersteunen die zich
speciaal gaat bezighouden met het versterken en uitbouwen van

de civiele maatschappij. Een heel boeiende opdracht en daarvoor
zal ik de komende drie jaar steeds drie maal per jaar naar ginder
gaan. Het is een pracht gelegenheid om mijn nieuwe inzichten die
ik oppikte in de VS in praktijk te brengen. Verder werk ik hier
nog met de Deense coöperatie in een programma om kleine
bedrijfjes in de landbouwsector te ondersteunen. Ik verveel me
niet dus.
Op 22 December kom ik naar Dronten om Kerst en Nieuwjaar
met mijn moeder en familie door te brengen. Op de 29ste hoop ik
dan velen van jullie weer eens te ontmoeten op de ouderlijke
boerderij waar broer Sjaak een nieuwe zorgboerderij aan het
opstarten is. Een prachtige locatie midden in de polder en ook
een mooie gelegenheid eens nader kennis te maken met zo’n
zorgboerderij.
Hopelijk tot dan,
Vriendelijke groet,
Theo

Op reis
Kabul

Het landschap onder me is een boeiend palet van kleuren, vormen
en lijnen. Oneindige kleurschakeringen van roodbruin via oker
naar grijsbruin. De grillige lijnen in het landschap duiden erop
dat er af en toe ook regen moet vallen in dit gortdroge

Zicht op Kabul

woestijnachtige gebied. Een dichtregel van Huub Oosterhuis
schiet me te binnen: “zoals rivieren in de woestijn, die als de
regen valt opnieuw gaan stromen”. Water dat vanuit de bergen
wispelturig naar beneden stormt en uitwaaiert totdat een
stroompje opeens ophoudt te bestaan, letterlijk in het zand
vastgelopen. Al het water opgezogen door de droge grond die als
een dorstige spons zijn kans schoon ziet.
Ik zit een vliegtuig van de Verenigde Naties op weg naar de
Afghaanse hoofdstad Kabul. Niet direct een vakantiebestemming, ook al maakt “Afghan Logistics & tours” reclame
voor avontuurlijke reizen. Mijn strikte veiligheidsvoorschriften
proberen al het avontuurlijke zoveel mogelijk in te dammen: ’s

avonds niet het hotel uit en overdag geen meter te voet, alles
met auto en chauffeur.
Ik ben door Cordaid gevraagd een lokale organisatie in Kabul te
helpen met hun programma. In September 2002 kwamen twee
Afghaanse
jongeren naar
Nederland om er
mee te doen een
het ‘vredes
concert’ dat werd
uitgezonden door
de televisie. Een
van hen was
wees, intelligent,
maar te arm om
naar school te
kunnen gaan.
Leren lezen en schrijven
Diezelfde avond boden verschillende kijkers spontaan geld aan
en zo ontstond de stichting “Studiefonds Afghanistan”. Het doel
was en is arme Afghaanse kinderen en jongeren onderwijskansen
te geven. In Kabul werd de stichting geregistreerd onder de
naam “Mayhan”.

Dubia

Gistermiddag ben ik vanuit Entebbe vertrokken naar Dubai waar
we deze nacht om 2 uur in de ochtend aankwamen. De piloot
vermeldt laconiek dat de grondtemperatuur 35 graden is! Van de
vliegtuigtrap naar de wachtende bus en even later snel van de
bus naar het luchthavengebouw; je loopt hier door de hitte zoals
je in Nederland door de regen loopt. Dubai, de hoofdstad van de
Verenigde Arabische Emiraten; het is een heel rijk land, maar ze
zijn daar niet dom. De sultans of sjeiks hoe die mannen, vrouwen
komen er uiteraard niet aan te pas, ook mogen heten,

realiseerden zich jaren geleden al dat de olie niet oneindig blijft
vloeien. Ze bouwden Dubai uit tot een grote badplaats en
handelscentrum, de grote doorvoerhaven voor auto’s, elektronica
en wat al niet meer. Half Afrika komt hier boodschappen doen;
businesslui die met meer of minder geld op zak naar hier komen
om hun winkeltjes in Nairobi, Kampala of Kinshasa te
bevoorraden. Hoewel het midden in de nacht is, staan er maar
liefst 15 lange rijen voor de immigratiebalies in een gigantische
aankomsthal.
Het vraagt wat tijd, maar eenmaal bij de balie, gaat alles heel
snel. Een visum is niet nodig en ik loop door naar de bagageband,
mijn koffer komt er juist aan. Na de douane kom ik in een hal vol
met kantoortjes van hotels en autoverhuur bedrijven. Ik vlieg
pas om 12 uur door, dus besluit ik een hotelkamer te zoeken
zodat ik toch in ieder geval nog een paar uur kan slapen. Niets is
goedkoop hier, maar twintig minuten later zit ik in een taxi op
weg naar een hotelkamer. Het duurt tot half vier voor ik
eindelijk in slaap val.
Tijdens de rit terug naar het vliegveld een paar uur later krijg ik
een beeld van de stad: hoge nieuwe gebouwen, overal, glas, beton
en asfalt. Een boom of wat groen dat met drip irrigatie in het
leven wordt gehouden. Vrijwel niemand op straat, het is
inmiddels 45 graden dus je kijkt wel uit. Uit de verhalen wist ik
dat de arabieren op grote schaal gastarbeiders binnenbrengen
om het meeste werk te doen. De meeste mannen die ik tot nu toe
ontmoet heb zijn Indiërs en Filipino’s, behalve de immigratie
beambten natuurlijk - wie er binnenkomt moet je tenslotte wel in
eigen hand houden. Op het vliegveld gaat alles zeer efficiënt en
vlot en twee uur later kunnen we aan boord van deze UN vlucht.
Meer dan 60 hulpverleners van allerlei pluimage en een grote
verscheidenheid aan rangen en standen. Achter me zit iemand
die kennelijk een belangrijke post bij de Amerikaanse ambassade
heeft. De man naast me, een Afrikaan, werkt bij Unicef.

Waarschijnlijk net zoveel nationaliteiten als er stoelen bezet
zijn, dit is de VN, de wereld in een notendop, samen sterk voor
Afghanistan. Heel wat mensen kennen elkaar en de laatste
nieuwtjes worden uitgewisseld.
Vanuit Dubai vliegen we over de Arabische golf en Iran naar
Afghanistan. Het landschap is vrijwel overal hetzelfde: droog,
bruin en weinig bewoond. Naarmate we Afghanistan naderen
worden de bergen hoger en ruwer, hier en daar een
nederzetting, geen weg te bespeuren. Je vraagt je af hoe
mensen hier overleven, in de winter moet het helemaal erg zijn.
Iemand vertelt dat sommige dorpen en gemeenschappen vaak
maanden van de buitenwereld zijn afgesloten.

Kabul Inn
Kabul Inn ligt niet ver van het Cordaid kantoor. Het is een door
de VN goedgekeurd hotel, m.a.w. de veiligheid is er goed. Een
typisch Afghaans hotel, maar het had net zo goed ergens in een
Afrikaanse provinciestad kunnen staan. Ze zijn gek op
vloerkleden zie ik, niet verwonderlijk want tapijten zijn een
belangrijk export product hoor ik later. Het zijn wel vaak kleden
waar veel kinderarbeid aan kleeft. Kinderen, vaak niet veel ouder
dan acht jaar zitten de hele dag binnen tapijten te weven. Velen
krijgen last van hun ogen en de ongemakkelijke houding zorgt
voor serieuze rugproblemen. Ook is het enorm stoffig, kortom
hoogst ongezond. Kinderarbeid komt hier heel veel voor en de
grote armoede is vaak de belangrijkste drijfveer.
Aan de muren van Kabul Inn hangen links en rechts geweren, puur
voor decoratie hoop ik. Het verwijst naar de lange geschiedenis
van dit land. Afghanistan is een wonderlijke mengeling van
culturen. In het noorden grenst het aan landen als Uzbekistan en
Tarjikistan, in het westen ligt Iran en in het zuiden en oosten
deelt het land een lange grens met Pakistan. Je ziet het ook aan
de mensen, sommigen hebben een typisch Mongolide inslag,
anderen zijn meer Indiër/ Pakistan en weer anderen doen heel

europees aan. Heel soms zie je mensen met blauwe ogen.
Afghanen zijn enorm vriendelijk en gastvrij, dat merk je direct
in Kabul Inn. Het is er enorm druk, zoals in alle landen waar
donoren neerstrijken wordt de ene workshop na de andere op
touw gezet. In Kabul Inn zitten momenteel een vijftigtal mensen
uit de justitiële hoek, ze volgen een training van maar liefst twee
maanden die door een tweetal Amerikanen wordt gegeven.
“Street law”, straatrecht lees ik op het dikke boek dat ze
allemaal onder de arm hebben. Een van de deelnemers is een
rechter uit het noorden. We raken wat aan de praat en hij
vertelt dat hij al meer dan tien jaar rechter is, dus al onder de
Taliban. Hij gaat gekleed in een broek en overhemd. Vroeger was
het alleen sharia wetgeving vertelt hij, maar nu zijn we ons
rechtssysteem aan het hervormen. De meeste mannen dragen
hier de traditionele kleding: een soort lang overhemd met een
vestje erover en daaronder een broek van dezelfde stof. Velen,
met name ouderen, hebben nog een hoofddeksel op. Ze
begroeten elkaar zoals in Rwanda, een omhelzing waarbij de
wangen elkaar raken gevolgd door een handdruk. Tenminste als
ze elkaar wat kennen. Vaak leggen ze bij wijze van begroeting
een hand op het hart, wel mooi. Vrouwen mag je geen hand geven,
als man tenminste niet.
Afghanen houden van thee, dus dat komt mooi uit. Zwart of
groen en het wordt gedronken met liters tegelijk. Het land staat
officieel droog dus alcohol wordt nergens verkocht. In sommige
hotels en restaurants kun je er naar vragen, heel veel stennis
wordt er niet om gemaakt. Soms doet de politie een inval en
controleert dan vooral of er geen Afghanen aan de drank zitten.
Ook zie ik niet veel mensen roken. Een gezond volkje dus, hoewel,
het land is de grootste producent van opium en daar willen ze
zelf ook wel eens wat van mee snuiven. Het meeste is echter
voor de export.

Aan de receptie zit een vrouw die uitstekend engels spreekt.
Heel wat Afghanen zijn jarenlang vluchteling geweest, meestal in
Pakistan of Iran, maar ook elders. Veel zijn er terug gekomen en
spreken dan meestal goed engels. Voor de rest lopen er in Kabul
Inn niet veel vrouwen rond. Het personeel is bijzonder
gedienstig, snel en efficiënt. Twee mannetjes doen hier waar ze
in Afrika een heel bataljon voor nodig hebben. Ook zij worden
wel stevig uitgebuit denk ik want ze lijken een dienst te draaien
van 7*24 uur. Banen zijn schaars en veel ruimte voor
vakbondsactiviteiten is er niet, voor jou tien anderen.
Verder heeft Kabul Inn zo ongeveer alles wat je nodig hebt: een
bed, douche met warm water, een tv met satellietverbinding, een
airco voor de hete zomer en centrale verwarming voor de koude
winter. De elektrische bedrading is net zo goed als op veel
plaatsen in Afrika... Op een avond zie ik het verlengsnoer zo
ongeveer voor mijn ogen wegsmelten, niet echt een lekker gevoel.
De technische man trekt zonder veel blikken of blozen de
stekker eruit en komt met iets wat er degelijker uitziet. Maar
toch, airco’s vragen wat meer stroom dan de kabeltjes kunnen
verstouwen heb ik zo de indruk. Het menu is niet spectaculair,
ook Afghanen zijn echte carnivoren merk ik, de vegetarische
pizza is goed, maar ja, elke dag..

Mayhan
Stichting Studiebeurzen Afghanistan is de officiële naam van de
club die n.a.v. een TV optreden in Nederland spontaan ontstond.
De KRO organiseerde in 2002 een vredesconcert waar jongeren
van een groot aantal conflictlanden aan deelnamen. Zo ook twee
gasten van hier. Tijdens de Taliban was onderwijs min of meer
geschrapt, tenzij de religieuze vorming op de koran scholen.
Meisjes hoefden al helemaal niet te leren. Veel mensen waren
getroffen door de getuigenissen van deze Afghaanse jonge
gasten en boden hulp aan. Om te zorgen dat die hulp ook
effectief bij de Afghaanse kinderen en jongeren terecht kwam,

werd deze
organisatie opgezet,
gerund door de twee
jongeren die in
Nederland waren
geweest (zelf net 16
jaar oud). Mayhan is
Uitleg van de leesmethode
ondertussen
uitgegroeid tot een volwaardige NGO, ze hebben iets van tien
mensen in dienst en kregen in 2004 via Cordaid een behoorlijke
financiering voor drie jaar. Dat programma liep vorige maand af
en ik mag eens bekijken hoe dat allemaal is uitgepakt en wat er in
de toekomst mogelijk gaat zijn.
Mayhan heeft drie programma’s. De belangrijkste is informeel
onderwijs, kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar
komen vijf dagen per week naar het centrum om te leren lezen
en schrijven en ook krijgen ze wat naailes. Een kleermaker is een
eerzaam beroep hier en ook meisjes worden geacht draad en
naald te kunnen hanteren. Na 18 maanden hebben ze zowel het
een als het ander onder de knie. Velen kunnen dan verder gaan op
de officiële lagere scholen die overal weer heropend zijn. Voor
henzelf is onderwijs enorm belangrijk. Ouders denken er vaak
nog anders over, maar Mayhen probeert hen over te halen hun
kinderen eerst naar het centrum te laten komen en daarna door
te laten leren op de lagere school. De naailessen zijn voor hen
vaak de reden om de meisjes te laten gaan.
Voor de meisjes en jonge
vrouwen die bij wijze van
spreken de deur niet uit
mogen is er
huiskameronderwijs. Een
lerares geeft elke middag

drie uur les in een huiskamer bij iemand thuis. Het is een
programma dat veel belangstelling heeft en de vrouwen zijn maar
wat blij. Behalve lezen en schrijven wordt er heel wat afgepraat
en de meest uiteenlopende onderwerpen worden besproken.
Goed dat de mannen daar al geen weet van hebben, het zou
wellicht snel gedaan zijn.
Een derde luik wil een aantal jongeren helpen een eigen bedrijfje
op te starten. Sommigen hebben een naaiatelier, anderen
verkopen groenten of sigaretten in een standje langs de grote
weg. Net zoals in Afrika valt het niet mee om op deze manier een
redelijk inkomen bij elkaar te sprokkelen.

Kabul stad
Veel mogelijkheden om de stad wat te verkennen zijn er niet.
Dagelijks rijden we door de wirwar naar het centrum van
Mayhan. Het verkeer is er al net zo chaotisch als in Kampala en
de wegen bieden eenzelfde beeld. Een wonderlijke stad als je
bedenkt dat ze al meer dan drie duizend jaar oud is! Kabul lag op
de zijde route en heel wat volkeren zijn hier gepasseerd. Veel is
er zo op het eerste gezicht niet van over. Hier en daar zijn nog
wat monumenten voor zover ze door de Taliban niet zijn
opgeblazen.
De gevolgen van de strijd tegen de Russen, die hier ook een
tijdje de scepter gezwaaid hebben, zijn nog volop zichtbaar: veel
gebouwen zijn zwaar beschadigd of verwoest. De Taliban heeft
de klus afgemaakt door op grote schaal scholen de slopen. Ook
de cinema heeft het uiteraard niet overleefd. Nu herneemt de
stad zich en overal wordt gebouwd en gerepareerd. Ruim 4.5
miljoen mensen wonen hier inmiddels. Ik schat dat ongeveer een
vijfde van de vrouwen in een burka loopt, en een op de vijf
mensen op straat is vrouw.
Toch geeft Kabul geen fundamentalistische indruk, ik vind het
eerlijk gezegd redelijk liberaal. Er staan grote borden om het
sparen aan te moedigen: 5% rente! Hé, ik dacht dat rente in

Islamitische landen verboden was? Ach, ja, dat is de theorie
zegt de chauffeur.
Op de laatste dag is er wat tijd en gelegenheid om wat meer
rond te rijden en hier en daar eens een stapje in de wereld te
zetten. We gaan naar de grote picknick plaats van Kabul (het is
vrijdag en dus een vrije dag). Picknicken is een geliefde
bezigheid; overal hutjes en afdakjes met vloerkleden en kussens.
Mannen, vrouwen en kinderen drinken er thee en eten wat.
Vliegeren doen ze ook. Mijn tolk vertelt dat het niet geheel
zonder risico’s is; veel jongens (meisjes laten geen vliegertje op)
vliegeren vanaf het platte dak van hun huis. In hun enthousiasme
willen ze dan de rand van het dak wel eens uit het oog verliezen
waarna de vlieger al net zo hard naar beneden duikt als het
manneke zelf. Sportblessure.
De stad is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid en de huizen
kruipen letterlijk de
bergen op die Kabul
omgeven. Het lijkt
allemaal idyllisch maar je
probeert je maar niet
voor te stellen hoe het
sanitair werkt. Zomers is
het bloedheet tegen deze
boomloze hellingen, ’s
winters ligt er een dik pak
sneeuw. De voornaamste
energiebron is hout, zowel voor het koken als voor de
verwarming. Je vraagt je af waar ze dit vandaan halen in een land
waar al niet veel bomen meer staan. De winters zijn dus flink
koud, ook in huis. In bed kruipen dat is dan zo ongeveer de beste
oplossing en dat komt de bevolkingsaanwas niet ten goede.
Overal krioelt het van de kinderen.

De marktkraampjes langs de wegen, de winkeltjes en de
straatventertjes geven de stad heel herkenbare Afrikaanse
trekjes. Uganda en Rwanda lopen ver voor met hun verbod op
plastic zakjes. Het woord hygiëne is hier ook niet uitgevonden. Ik
dacht dat de islamitische cultuur de persoonlijke hygiëne zo
bevorderde, maar als ik zie hoe het eten op vieze tafels wordt
gezet, realiseer ik me dat dit waarschijnlijk ook veel ritueel is.
Ik zie niet veel mensen hun handen wassen voor het eten (dat
met de rechterhand gebeurt) en de weinige lokale wc’s die ik
mocht bezoeken leren me al snel dat het beter is maar even vol
te houden tot ik weer in het hotel ben.

Bondeko 25 jaar! -> Project Muteesa
De goede lezer ziet wellicht dat onderstaande over het project
“Muteesa” ook in voorgaande Amahoro (aflevering 42) heeft
gestaan. Gezien het feit dat we ons als Bondeko de komende
jaren hoofdzakelijk zullen gaan richten op dit project, hebben
we de ins-and-outs nogmaals gepubliceerd. Tevens zal tijdens de
feestelijke bijeenkomst ter ere van het 25 jarig bestaan van
Bondeko (zie bijgevoegde uitnodiging voor 29 december), het
accent ook deels gelegd worden op dit fantastische project.
Kortom, reden genoeg om het nogmaals te publiceren en uw
aandacht er nogmaals op te vestigen.
De Stichting Bondeko werd in 1982 opgericht met als doel kleine
lokale ontwikkelingsprojecten in Afrika te ondersteunen.
Bondeko werkt uitsluitend via Bondeko leden die zelf in Afrika
wonen en werken; momenteel is dat Theo Groot die al sinds 1979
in Centraal en Oost Afrika woont.
Onderwijs in Uganda: een overzicht
Iedereen zal het beamen: goed lager onderwijs is de basis voor
verdere ontwikkeling. De ontwikkeling van het kind in kwestie,
maar ook de ontwikkeling van de maatschappij. Er zijn
overtuigende studies die laten zien dat bepaalde trends
ombuigen als de ouders en met name de moeder, in staat zijn
geweest goed lager onderwijs te volgen. Een van de meest
opvallende is de afname van het aantal geboortes. Maar ook
neemt de algehele gezondheid van kinderen toe en is er minder
sprake van kindermishandeling.
Toen de Afrikaanse landen in begin jaren ‘60 onafhankelijk
werden, was het lager onderwijs over het algemeen redelijk goed
georganiseerd, maar slechts toegankelijk voor een kleine groep.
In de loop der jaren is de kwaliteit van het onderwijs er meestal

niet op vooruit gegaan. Daar zijn verschillende redenen voor.
Allereerst omdat de meeste ontwikkelingsorganisaties en de
bilaterale ontwikkelingssamenwerking niet in onderwijs wilden
investeren. Dat werd beschouwd als de verantwoordelijkheid van
de lokale overheid die er meestal geen geld voor had en
prioriteiten elders legde. Verder nam het aantal kinderen
dramatisch toe en scholen konden de groei simpel weg niet
bijhouden. In heel wat landen ontstonden langere periodes van
sociale onrust, soms zelfs burgeroorlog. Dit kwam de verdere
uitbouw van een goed onderwijssysteem uiteraard ook niet ten
goede. Voeg daar nog een flink portie corruptie bij en je hoeft
geen helderziende te zijn om te voorspellen dat het met het
onderwijs niet goed zou gaan.
In Uganda was de situatie begin jaren ’90 ook al niet veel beter
dan elders in Afrika. Maar een klein percentage van alle kinderen
tussen 6 en 15 jaar ging effectief naar school. Voor de meeste
ouders was onderwijs gewoon te duur. De president wilde het tij
keren en kondigde, als onderdeel van zijn verkiezingsprogramma
in 1996, vrij onderwijs aan voor vier kinderen van elk gezien. In
minder dan twee jaar tijd
steeg het aantal inschrijvingen
van 2.7 miljoen naar ruim 7.2
miljoen kinderen. Dat is
natuurlijk een gigantische
toename. Maar ja, er waren
onvoldoende middelen om er
voor te zorgen dat deze
kinderen ook
kwaliteitsonderwijs kregen. Het was al niet fantastisch en nu
ging het helemaal berg afwaarts. Er waren onvoldoende
klaslokalen, bekwame onderwijzers, boeken, de lijst is eindeloos.
Veel scholen die eerst 500 kinderen hadden, kregen er in minder
dan 3 jaar 2.500 bij! Je zou van minder hoofdpijn krijgen. Met

behulp van donoren werd er ruim 100 miljoen euro in het hele
programma gepompt, maar alleen God weet welk percentage
daarvan ook effectief en efficiënt gebruikt is. Er werd enorm
gesjoemeld bijvoorbeeld met de bouw van lokalen. Geld verdween
in de zakken van ambtenaren, de aannemers etc. en het resultaat
was klassen van slechte kwaliteit. De personeelslijsten zitten vol
met “spook leraren” aan wie wel maandelijks een salaris wordt
betaald, maar die er helemaal niet zijn. We hebben zelfs hele
“spook scholen”!
Inmiddels mogen dan wel veel kinderen ingeschreven staan op
school, dat betekent nog niet dat ze ook succesvol de school
doorlopen. Er zijn geen concrete cijfers, maar de schatting is
dat slechts 20% van de kinderen die de lagere school beginnen
ook effectief na zeven jaar het eindexamen doen (onze CITO
toets). Van al diegenen die slagen gaat dan nog maar 40% verder
in het middelbaar onderwijs.
Was onderwijzer vroeger een gerespecteerd beroep,
tegenwoordig is het iets dat je doet als er geen andere opties
meer zijn. Het maandsalaris is jarenlang 130.000 Ush geweest
(een kleine 60 euro), pas onlangs werd het verhoogd naar
200.000 (bijna 90 euro). Ook dit was een verkiezingsbelofte!
Gemiddeld heeft een onderwijzer 94 kinderen in de klas, terwijl
de officiële norm maximaal 45 is.
Ouders die wat meer middelen hebben, kiezen er meestal voor
hun kinderen naar een privé school te doen. Schattingen zijn dat
ongeveer 30% van de lagere school kinderen op zulke privé
scholen zit, vooral in en rond Kampala en andere steden. Op het
platteland is vrijwel iedereen verplicht naar de overheidsschool
te gaan.

Muteesa
Laten we nu eens kijken hoe het er bij zo’n doorsnee lagere
school aan toe gaat: Muteesa school, ook hier in het dorp. Tot
voor kort zaten alle kinderen die Bondeko sponsorde op deze
lagere school van de lokale kerk. Een privé school dus.
In 1999 kreeg de parochie van de Ugandese Kerk (zeg maar de
Anglicaanse kerk hier) ondersteuning van de Duitse
ontwikkelingssamenwerking die voor hen een nieuwe school
bouwde. De steen in de gevel vertelt dat de Duitse ambassadeur
persoonlijk voor de opening was gekomen. Het is niets
bijzonders: 7 lokalen, een lerarenkamer en een klein bureautje
voor de directeur. Er zit geen plafond in en bij regen is het een
hels kabaal, als de zon op de golfplaten staat is het er bloedheet.
In de ramen zit geen glas en ze worden gesloten met luikjes.
Maar goed, dit is een school zoals er velen gebouwd worden en in
ieder geval vele malen beter
dan de krotten waar ze
voorheen in zaten.
Omdat de parochie zich zelf
niet teveel met de school
wilde bezighouden, werd het
gebouwd ‘geleasd’ aan een
hoofdonderwijzer. Afspraak
was dat hij maandelijks een
bepaald bedrag aan de kerkenraad zou overmaken en verder de
christelijke waarden zou waarborgen. Voor de rest kon hij min of
meer doen met de school wat hij wou. Op zich natuurlijk niet
slecht dat de parochie de school uitbesteedt in de privé sector.
Maar geleidelijk aan werd duidelijk dat de hoofdonderwijzer ook
een neus voor zaken had. Al snel werd er geen geld meer
overgemaakt naar de parochie, maar wel probeerde de directeur
zelf zoveel mogelijk aan de school te verdienen. Met dit geld
bouwde hij in de loop der jaren zijn eigen privé school in een paar

dorpen verderop. Geld voor onderhoud aan de gebouwen was er
natuurlijk niet, boeken en banken werden niet vervangen en om
de grootste kostenpost, salarissen, wat te drukken werden
bekwame onderwijzers vervangen door net afgestudeerden of
rondweg niet gekwalificeerd personeel. Het peil van de school
zakte gestaag. Het schoolbestuur stond erbij en keek ernaar, of
zelfs dat niet.
Dit gaat een tijdje goed, maar dan komt de klad erin. Meer en
meer ouders haalden hun kinderen van school en daarmee kwam
Muteesa in een vicieuze cirkel terecht: minder leerlingen is ook
minder geld. Veel viel er al niet meer te bezuinigen, dan maar op
de maaltijden. In plaats van een dagelijkse maaltijd kregen
kinderen uiteindelijk nog maar twee keer in de week iets te eten,
terwijl ouders wel voor vijf dagen betaalden. Kun je het je
voorstellen: de school begint om 7 uur ’s morgens en kinderen
blijven op school tot 5 uur ’s middags. Het enige dat ze in die tijd
krijgen zijn wat glaasjes (onzuiver) water.
De druppel die mijn emmer deed overlopen was het feit dat
Dereck, een van de aidswezen die we steunen, eindigde als beste
van de hele school bij de examens, maar toch niet werd
toegelaten op de lokale middelbare school omdat hij te weinig
punten had. Ik besliste dat alle kinderen naar een andere school
gingen, behalve degenen die in het laatste jaar zaten en al op
Muteesa waren ingeschreven voor het nationaal examen.
Uiteindelijk ging er dan ook bij de kerkenraad een lampje
branden en ze beslisten dat de huidige directeur met zijn staf
ontslagen moest worden. Mzee Peka is een van de ouderlingen en
zijn zoon Stephen runt een middelbare school in de buurt van
Fort Portal op 450 km van hier. Hij werd gevraagd om het
management van de school over te nemen.

Muteesa, een nieuwe start
Stephen is een jonge man van 28 die ik al een aantal jaren ken.
Hij is in zijn familie een van de weinigen die met hard werken en
veel doorzettingsvermogen naar de universiteit kon gaan. Hij
deed er business management. Ook hij vond zoals zo velen geen
werk, maar deed wel allerhande klussen vooral in het onderwijs:
economie, computer en bijlessen. Een paar jaar geleden begon hij
samen met een vriend die wat kapitaal had, een middelbare
school in een geïsoleerd dorp. De enige school in de streek en
omdat ze toch wel probeerden wat kwaliteit onderwijs te bieden,
trokken ze al snel heel wat studenten aan. Inmiddels zijn de
eerst resultaten van nationale examens binnen en die zijn niet
slecht.
Op een zondagmorgen kwam hij, zoals wel vaker, langs voor een
babbel. Hij vroeg me waarom ik ‘mijn’ kinderen van Muteesa had
gehaald. Ik legde het hem uit en hij kon die beslissing alleen
maar beamen. Vervolgens kwam hij met het verhaal van de
kerkenraad en het verzoek aan hem. Zijn vraag was of ik het zag
zitten om samen met hem Muteesa te gaan runnen.
Nu had ik al een tijdje lopen denken over eventuele nieuwe
activiteiten in het dorp nu dat “de boerderij op punt staat” en de
cursussen leuk beginnen te lopen. Tijd voor nieuwe projecten; ik
speelde met ideeën om wat te doen rond een soort
gemeenschapsleerhuis of een boerenvereniging voor dierhouders.
Dus het idee van de school paste mooi in al dat denkwerk.
We begonnen wat te brainstormen over wat voor soort school en
hoe we het zouden aanpakken. Over een aantal zaken werden we
het al snel eens:
o Wij willen een school voor de armen maar wel met
kwaliteit onderwijs (maximaal 35 kinderen in een klas,
boeken voor iedereen en bekwame onderwijzers(essen);

o
o
o

Het schoolgeld mag niet meer bedragen dan nu het geval
is, 25 euro per kind per trimester;
We werken niet alleen voor verstandelijke ontwikkeling,
maar viseren het hele kind: hoofd, hart en handen;
Landbouwonderwijs naast de verplichte vakken.

Ook waren we het er over eens dat we met een schone lei wilden
beginnen. Dus het kerkbestuur moest zelf de stal maar
uitmesten: de hoofdonderwijzer en zijn huidige staf ontslaan en
het schoolbestuur ontbinden. Verder eisten we een financiële
audit zodat wij niet opgezadeld konden worden met allerhande
uitstaande schulden en verplichtingen. En omdat het een kerk
school betreft moesten we
hiervoor ook de zegen
hebben van de hogere
instanties, te weten de
bisschop en het diocesane
onderwijsbureau. We
zetten alles netjes op
papier en lieten dit de
kerkenraad bezorgen.
Het was wel duidelijk dat we voor dit alles ook geld van buiten
zouden moeten aantrekken. Immers door maar 35 i.p.v. 100
kinderen in een klas te zetten, zouden de inkomsten sowieso al
met 60% teruglopen terwijl de kosten alleen maar zouden
stijgen. Bondeko zou zeker bijdragen en ook andere groepen
willen wel een tandje bijzetten, maar we moeten toch een
hoofdsponsor hebben die zorg kan dragen voor de grote
bedragen. Maar als iets deel uitmaakt van een hoger plan, dan
zou ook dit wel geregeld worden.
Twee weken na mijn gesprek met Stephen krijg ik een mail van
een Engelse vriendin die in Noord Ierland werkt. Ze kent een

Ierse zakenman die op zoek is naar een project in Afrika dat hij
en collega’s kunnen steunen of ik iets weet. Het plan is om begin
september op bezoek te komen om alles door te praten. Mooier
kan dus niet. Grahame is ondertussen hier geweest en was direct
enthousiast. Hij heeft serieuze steun toegezegd zodat we als
het zover is van start kunnen gaan.
Ook de besprekingen met de kerk en het bisdom gaan de goede
kant op. Er zijn nog wel wat juridische en administratieve
hobbels te nemen, want we willen dingen wel graag goed op papier
krijgen. We hebben er niet veel zin in alles op poten te zetten en
dan over een paar jaar
van de kerkenraad te
horen dat ze de school
zelf weer gaan
overnemen of leasen aan
iemand anders. Kortom
dat vraagt tijd en advies
van een jurist, maar
eigenlijk wil iedereen dat
het gaat lukken.
Niet van onderwijs alleen….
Nu is het natuurlijk prachtig als je kinderen goed onderwijs kunt
aanbieden, maar als hun thuissituatie geen ondersteuning geeft,
dan is het op school toch wat moeilijker. Daarom willen we ook
een programma rond gemeenschapsopbouw opzetten.
Als we ongeveer 300 kinderen op school gaan hebben (7 klassen
lagere school en 2 kleuterklassen) en we gaan uit van gemiddeld
drie kinderen per gezin op school, dan hebben we van doen met
zo’n 100 thuissituaties. Gezin is al een groot woord, want meer
dan 30% van de kinderen woont niet in een ‘normale’
gezinssituatie: in veel gevallen is de vader in geen velden of
wegen te bekennen, in andere gevallen wonen de kinderen bij de

grootouders of moesten ze zelf maar wat voor elkaar zorgen. We
willen proberen om met de verzorgers van de kinderen en de
kinderen zelf ook te werken aan een verbetering van die thuis
situatie. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat iedereen onder
een behandeld muggennet kan slapen, dit brengt malaria direct al
met 60% terug. Betere hygiëne en systematisch ontwormen
zorgt direct al voor een betere gezondheid. We kunnen
fruitbomen planten of een kleine groententuin aanleggen. Door
een brandstofbesparende oven te maken kan er tot 50% op de
kookkosten bespaard worden. Families kunnen een aantal
geneeskrachtige planten op hun erf planten of moringa bladeren
door het eten doen.
Ook is het belangrijk om te proberen het inkomen wat te
verhogen. Dit kan door de verzorgers die dit kunnen, te vragen
producten te verbouwen die de school dan opkoopt voor de
maaltijden. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten,
kinderen krijgen een goede maaltijd op school en ouders/
verzorgers verdienen wat met het verbouwen van de producten.
Op de boerderij hebben we inmiddels voldoende ervaring om
kleine projecten op te zetten: een melkgeit of koe, wat
legkippen of slachtkuikens of een paar biggen om af te mesten.
Via de boerderij kunnen we helpen met het aankopen van voer en
de afzet van de producten. Verder kunnen we technische
ondersteuning en diergeneeskundige zorg aanbieden. Doordat
Muteesa een dagschool is wonen alle kinderen op loopafstand.
Met een fiets kunnen Moses en Johnson dus overal gemakkelijk
komen voor intensieve begeleiding.
Op de school willen we een maatschappelijk werkster in dienst
nemen die de kinderen geregeld thuis bezoekt, en aan de bel
trekt als een kind verzuimt. Samen met de kinderen wordt ze
ook verantwoordelijk voor de verbetering van een aantal van de
levensomstandigheden en kan ze voorlichting geven aan de ouders

en verzorgers. Op deze manier krijgen we een mooi drieluik:
school, boerderij en gemeenschapsproject. Door de
schoolgemeenschap als uitgangspunt te nemen, blijft het ook
allemaal wat overzichtelijk en te behappen.
Muteesa, hoe is het nu
Het eerste trimester zit erop en we mogen terugkijken op een
geslaagde start!
Na veel soebatten konden we in mei dan eindelijk aan de gang. De
kerk had haar zegen gegeven en in afwachting van de officiële
papieren kregen we alvast groen licht. Met een vijftal mensen
hebben we een volle dag sollicitatie gesprekken gevoerd en al zeg
ik het zelf, heel succesvol.
We hebben een hele goede
hoofdonderwijzeres: Rebecca. Ze is
61 jaar oud en al met pensioen. Haar
hele leven is ze hoofdonderwijzeres
geweest op verschillende lagere
scholen. Een paar jaar geleden
overleed haar man en ze wil graag
nog wat blijven werken. Maar ze
doet het niet alleen voor het geld,
hoewel ze dat ook nodig heeft om de studie van haar jongste
zoon aan de universiteit te kunnen betalen. Ze is ook gegrepen
door onze droom om van Muteesa een kwaliteitsschool te maken
voor kansarme kinderen.
Behalve een hoofdonderwijzeres hebben we ook
een “bursar” iemand die de
boekhouding, de administratie
en al de aankopen doet. Irene
is een jonge vrouw die al
eerder deze functie bekleedde

in een grote lagere school. Ze heeft veel ervaring en ook veel
gevoel voor kinderen. Dat er nog heel veel moet gebeuren, deert
haar niet, met plezier zet ze haar schouders er onder en ik denk
dat we aan haar (ook) een hele goeie hebben.
Van de zeven leerkrachten die we hebben zijn er vijf vrouw. Ook
de meisjes maken meer dan de helft van de kinderen uit. Kortom
Muteesa is een bijzonder vrouwvriendelijke school.
Agnes; een leerling van Muteesa
Agnes is een meisje met een heel verhaal, zoals er hier zoveel
zijn. Vanaf haar geboorte mist ze haar linkerarm en dat maakt
de start al direct niet gemakkelijk. Haar moeder overlijdt als ze
nog jong is en haar vader weet niet wat hij met haar moet
aanvangen. Een mismaakt meisje, daar kun je natuurlijk je
“manhood”, je man zijn niet mee bewijzen. Als ze een jaar of vijf
is verdwijnt opeens ook haar vader en blijft ze achter bij haar
grootouders. Haar oma probeert zo goed en kwaad als ze kan
voor haar te zorgen, maar ze is ook al oud en Agnes gaat al gauw
haar eigen gang. Niemand die haar wat in het oog houdt. Na een
paar jaar overlijdt ook haar grootmoeder en de opa laat duidelijk
verstaan dat hij niet bereid is voor kleinkinderen te zorgen
waarvan een van de ouders nog in leven is. Dat is hun
verantwoording en die moeten ze niet op hem proberen af te
schuiven. Daar heeft hij natuurlijk wel een punt, maar ja, als je
vader zich niets van je aantrekt, wat doe je dan. Ze belandt
uiteindelijk in een huis met een paar neven, een knul van ergens in
de 20 en een ander van 17. Een hard bestaan voor een jong
meisje, de knullen gebruiken haar wat als hun huisslaafje, ze
moet wassen, het huis schoonhouden, eten koken en is van ’s
morgens vroeg tot diep in de avond in de weer.
Ze kon naar school omdat Bondeko haar schoolgeld betaalde,
maar ja, ze spijbelde veel en had er eigenlijk allemaal niet zo’n
zin in. Iedereen gaf haar dezelfde boodschap: wat moet jij
mismaakt schepsel, we hebben meer last dan gemak van je.

Ik had ook wel in de gaten dat het allemaal niet zo goed met haar
ging, maar kreeg vanuit de school nooit echt informatie over wat
er allemaal achter stak. Ik wist niet beter dan dat ze woonde in
Wakiso bij haar grootvader.
Dit veranderde allemaal toen
we met het nieuwe
onderwijsteam van start
gingen. Rebecca de
hoofdonderwijzer had al snel
door dat er problemen waren
en we besloten om de zaak
eens grondig te onderzoeken.
Rebecca met Agnes
Er waren aanwijzingen dat
Agnes misbruikt was. Uiteindelijk kregen we alle kaarten op
tafel. Ze was gelukkig niet seksueel misbruikt, maar wel
uitgebuit en het was duidelijk dat ze bij haar “familie” niet kon
en niet wilde blijven. Rebecca was wel bereid haar tijdelijk bij
haar in huis te nemen. Uiteraard moesten we alle officiële
procedures volgen: aanklacht indienen bij de politie voor
verwaarlozing en uitbuiting, vervolgens komt de zaak bij het
maatschappelijk werk, dan moest de vader het ouderschap
ontnomen worden en de grootvader het voogdijschap; zover zijn
we nu. Ondertussen woont ze nog steeds bij de
hoofdonderwijzeres, zelf een weduwe en gepensioneerde vrouw.
Maatschappelijk werk dringt er op aan dat ik het voogdijschap op
me neem, maar dat weiger ik. Zover kunnen we als Bondeko niet
gaan. Agnes is inmiddels een jaar of 15, niemand weet precies
hoe oud ze is en over een paar jaar is ze meerderjarig. Rebecca
heeft inmiddels geaccepteerd dat Agnes bij haar kan blijven en
we geven haar daar een financiële vergoeding voor. Voor Agnes is
dat een zegen, een veilige plek waar ze haar eigen kamer heeft
met een bed, matras, lakens, allemaal zaken die ze nog nooit in
haar leven had. Ze krijgt de kleren die nodig zijn en elke dag te
eten. Verder spijkert Rebecca ook haar onderwijs niveau wat bij,

want ze is ver achter. Kortom Agnes lacht weer en heeft weer
zin in het leven. Het is geen gemakkelijk kind, verre van dat en
behoorlijk eigenwijs, maar Rebecca heeft oneindig veel geduld en
begrip. Het is echt ontroerend te zien hoe een meisje een kans
krijgt en hoe Rebecca met haar begaan is.
Hopelijk is Agnes een extreem geval op
school, maar ik ben er zeker van dat veel
kinderen psychosociale begeleiding nodig
hebben. Daarom hopen we vanaf volgend
jaar een maatschappelijk werkster in
dienst te kunnen nemen die alle kinderen
geregeld thuis kan bezoeken en opvolgen.
Activiteiten de komende tijd
Hieronder een lijst van de vele activiteiten die we in de loop van
de komende jaren hopen te realiseren. Dit is maar een eerste
aanzet, sommigen zullen wegvallen, anderen zullen erbij komen,
maar het geeft een idee van onze ambities. Ik heb er wat
bedragen opgeplakt. Dat is allemaal wat natte vingerwerk maar
het geeft een beetje een orde van grootte.
1.

Repareren en schilderen van het bestaande schoolgebouw.
We schatten dat het ongeveer 20.000 Euro kost om de bestaande
gebouwen op te knappen.

2. Individuele tafeltjes en stoeltjes voor alle leerlingen.
We hebben een aantal offertes: in hout gaat dit ongeveer 20 euro
per set kosten, als we een metalen frame gebruiken met houten
tafel dek en stoelzitting kost het iets van 42 euro per set.
3. Leerboeken voor iedereen.
We schatten dat een set boeken voor één kind ongeveer 25 euro
kost.

4. Opknappen lerarenkamer en inrichten kleine bibliotheek.
Geraamde kosten 4.000 Euro
5. Trainen leerkrachten.
Kosten zijn redelijk hoog i.v.m. consultancy, transport en verblijf.
6. De school aansluiten op het nationale elektriciteitsnet en alle
klassen voorzien van elektrisch licht. Geschatte kosten: 1.000 euro
7. De school uitrusten met een computer, printer en
fotokopieermachine. Kosten 3.000 euro
8. Een warme maaltijd voor alle kinderen elke dag.
Een warme maaltijd kost 35 euro cent per kind per dag of te wel
een goeie 100 euro per dag voor de hele school.
9. Een keuken blok bouwen.
Kosten ongeveer 15.000 Euro
10. Bouw van een biogasinstallatie.
Kosten: 2.500 euro
11. Bouw van een varkenshok.
Kosten: 4.500 euro
12. Twee kleuterklasjes bouwen.
Kosten: 17.000 euro
13. De speelplaats voor de kleuters en onderbouw inrichten.
Kosten: geschat op 3.000 euro
14. Nieuwe toiletten bouwen.
Kosten voor 20 eco toiletten en urinoirs: 1.500 euro
15. Het bestaande systeem van regenwater opvang vergroten en
verbeteren. De totale kost (dakgoten en 6 reservoirs van 10.000 l)
10.000 euro

16. Goed drinkwater.
35 Metalen bekers per klas en een waterfilter: 120 euro per klas
17. Alle kinderen onder behandelde muggennetten laten slapen.
Totale kosten zijn ongeveer 25 euro per gezin / 3 jaar.
18. Periodiek ontwormen van alle kinderen (ook broertjes en zusjes die
niet op school zitten). Kosten per jaar voor basis medicatie en
verzorging: 850 euro
19. Planten van fruitbomen thuis.
Kosten: 2,50 euro per stuk
20. Aanleggen van een kleine groentetuin thuis.
Een tuin van 10 x 10 m omheinen kost ongeveer 120 euro.

