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Beste vrienden,  
 
De  tijd gaat snel  in mijn  idee; er  ligt alweer een nieuwe AMAHORO voor 
ons klaar. Overal is hectiek, gebeuren dingen die ons emotioneel raken en 
waar we over na willen denken. Mij vergaat het  soms dat pogingen om 
zaken  te  overdenken  snel  overschaduwd worden  door weer meer‐    en 
andere  zaken  die  onze  aandacht  vragen,  zoals  bijvoorbeeld  de 
wereldwijde  financiële  crisis,  die  ook  door  u mogelijk  intussen  gevoeld 
wordt, of zaken in de privésfeer, zoals ziekte of overlijden.  
 
Dat zal Theo ook zo maar kunnen overkomen, wanneer hij de zaken over 
de  school  beschrijft.  Het  touwtrekken met  het  bisdom;  het  beste  voor 
hebben met de  leerlingen en  leraren, maar  toch met  lede ogen moeten 
zien dat ouders het schoolgeld niet kunnen betalen, en de kwaliteit van de 
leraren wat nog veel aandacht vraagt. En daarnaast zijn eigen boerderij en 
het  werk  als  adviseur  waar  ook  acquisitie  voor  moet  gebeuren.  De 
effecten van de kredietcrisis zullen  in Uganda en de rest van Africa zeker 
veel harder aankomen.  
 
We  waren  blij  dat  Theo  in  persoon  aanwezig  kon  zijn  op  9 mei  jl.  de 
ledenmiddag op Hoeve Vredeveld  te  Leystad. Het was een motiverende 
bijeenkomst,  waar  veel  interesse  was  voor  de  film  en  het  verhaal  van 
Theo. Een verslag hiervan vindt u in dit nummer.   
 
Theo  zal  de  voortgang  van  zijn  idealen,  zijn  werk  en  projecten  in  dit 
nummer weer  beschrijven. Dit  keer  speciale  aandacht  voor  een  nieuwe 
actie waarover u  in deze Amahoro meer  leest; we vragen uw hulp bij het 
werven van fondsen voor de school.  Ingesloten vind u een drietal folders 
en het verzoek mensen te vinden die een kind een kans willen geven.  
 
Verder  vindt  u  een  financieel  overzicht  van  2008  van  de  hand  van  de 
penningmeester, na de controle van de kascommissie. 
 
Namens het bestuur  
 
Jos van Baarsen  
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De school in 2008 
 
2008 was ons eerste volledige  jaar en het  finaniceel  jaarverslag  is vorige 
maand  klaar  gekomen.  Zoals  jullie  wellicht  nog  herinneren  loopt  het 
schooljaar in Uganda gelijk met het kalender jaar en zijn er drie trimesters 
van  steeds  12  weken.  Het  jaarverslag  werd  gemaakt  door  onze 
administratrice  en  gecontroleerd  door  een  onafhankelijk 
boekhoudkantoor. Hieronder wat cijfers die wellicht interessant zijn. 
 
Het heeft ons 26.755 € gekost om de school een heel jaar te laten draaien; 
de grootste uitgave posten zijn personeel 53% en de maaltijden 25% alle 
andere posten zijn afschrijvingen 6%, huur van de gebouwen 5%,  school 
materiaal als schriften, fotocopies 5% en het sociaal fonds 4%. 
 

 
 
De ouderbijdragen bedroegen 5.782 € wat 21.6% is van de totale uitgaven. 
Goed  nieuws  is  ook  dat  we  99%  van  de  ouderbijdragen  ook  effektief 
ontvangen  hebben. Dit  is  te  danken  aan  de  gezamelijke  inspanning  van 
zowel de administratie als de onderwijzers. Meestal worden kinderen van 
school gestuurd totdat het geld betaald is waarvoor ze vaak twee of meer 
weken  school missen. Wij hebben ervoor gekozen dit niet  te doen maar 
ouders de mogelijkheid te geven steeds kleine bedragen te betalen. Dit is 
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meer administratie, maar wel een hulp voor de ouders. Ons  idee om een 
spaarsysteem op te zetten komt niet van de grond omdat dit in de praktijk 
betekent dat ouders een trimester  twee keer betalen, een keer voor het 
lopende  trimester  en  een  keer  om  te  sparen  voor  het  volgende  en  dat 
blijkt niet haalbaar voor mensen die van dag  tot dag moeten  leven. Dat 
idee  hebben  we  dus  opgegeven.  Voor  ongeveer  8%  van  de  kinderen 
betaalt  Bondeko  ook  de  ouderbijdrage  en  dit  percentage  zal  in  het 
komende  jaar wellicht  iets  stijgen  toch  streven we ernaar om het aantal 
kinderen  voor wie  het  onderwijs  volledig  gratis  is  te  beperken  tot max 
10%. 
 
Verder hebben we ook lokaal nog wat andere inkomsten weten te krijgen, 
een belangrijke bijdrage was die van de Internationale School  in Kampala 
die elk jaar een sponsorloop organizeren. In 2008 was onze school een  

  
(Stephen, hoofdonderwijzer, Allon een onderwijzer en Kagumba, boerderij deden 
mee aan de sponsorloop) 
 
van de vijf  projecten, dit leverde in totaal ruim 1.200 € op. Verder waren 
er nog wat andere giften van o.a. de Nederlandse school in Kampala en  
enkele privee personen. In totaal komt de lokale bijdrage hiermee op ruim 
8.000 € of tewel 31% van de totale kosten 
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In  het  komende  jaar  zullen  de  kosten  voor  personeel  nog  wat  stijgen 
omdat we vanaf januari een speciale leerkracht voor talen en een halftijds 
leerkracht  voor  landbouw  hebben  aangetrokken.  Ook  is  er  een 
verpleegster/  maatschappelijkwerkster  gekomen  om  de  kinderen  ook 
thuis beter te kunnen opvolgen (zie vorige Amahoro). 
 
We hebben ook uitgerekend wat het kost om een kind een jaar onderwijs 
te geven. Dit komt op 151 € per kind per jaar en die kosten zullen volgend 
jaar  licht  stijgen  omdat  we  zoals  gezegd meer  onderwijzend  personeel 
hebben en omdat de kosten voor maaltijden flink stijgen zoals ik hieronder 
zal uitleggen. Daar moet wel bij opgemerkt worden dat we nu nog maar 
een klasbezetting hebben van ongeveer 75%, dus als we  in de  toekomst 
het maximale aantal  van 30  kinderen  in een  klas hebben  (vorig  jaar 24) 
dan worden de kosten voor onderwijzers verdeeld over een groter aantal 
kinderen. 
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Zoals uit het overzicht blijkt, zijn maaltijden een belangrijke kosten post. In 
het eerste trimester (februari – april) waren de kosten 12€ per kind, in het 
tweede trimester (mei – juli) was dit 11€ per kind maar in de tweede helft 
van het jaar schoten de prijzen omhoog tot 16€ per kind per trimester. Dit 
is  een  toename  van  39%!  De  onderstaande  grafiek  laat  duidelijk  de 
stijgende lijn zien en het eind is nog niet in zicht! In mei van dit jaar stegen 
de prijzen van suiker en die van maismeel met ruim 20% 
 

 
 
In  2008  kostten  de maaltijden  39  €  per  kind  per  jaar,  op  basis  van  de 
prijzen van het  laatste  trimester zullen die kosten dit  jaar minimaal 48 € 
per  kind  zijn  en mogelijk  nog  hoger. Met  een  verwacht  aantal  van  170 
kinderen betekent dit een extra kost van 1.530 € voor 2009. Toch vinden 
we het belangrijk dat kinderen  te eten krijgen, hoe simpel de maaltijden 
ook zijn. 

 
Elders  in  dit  nummer 
vertelt Nicolette wat meer 
over  onze  laatste  actie: 
‘geef  een  kind  een  kans’  . 
We  hopen  op  die  manier 
de  financiering  van  de 
school over de wat  langere 
termijn  veilig  te  stellen. 
Behalve  dat  we  proberen 
individuele  sponsors  te 
vinden,  hopen we  ook  dat 
instellingen  en  bedrijven 
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een  steentje willen  bijdragen  door  een  onderwijzer  te  adopteren.    Een 
onderwijzer kost ons een kleine 2.000 € per  jaar (in dit bedrag zitten ook 
de ondersteuningskosten als administratie, de onderwijspedagoge en de 
vakleraren). 
 
Inmiddels  zit  het  eerste  trimester  van  2009  er  al  weer  op.  Ik  heb  het 
gevoel dat we goed vooruit gaan. Er heerst een goede  sfeer, nieuwe en 
oude  onderwijzers  hebben  na  wat  aarzeling  in  het  begin,  een  goede 
samenwerking  uitgebouwd  en  met  Florence  als  school  pedagoge  en 
Stephen als hoofdonderwijzer lopen zaken goed.  
 

Ledenmiddag 
Op zaterdag 9 mei organizeerde de stichting weer een leden middag. Zoals 
vorig  jaar  konden we  ook  nu weer  genieten  van  de  gastvrijheid  en  de 
prachtige  locatie  van  de  zorgboerderij  van  Sjaak  Groot  aan  de 
Zeeasterweg. Ruim 40 mensen wisten hun weg naar de polder  te vinden 

en  kregen  we  een 
flink  aantal 
afmeldingen  van 
mensen  die  graag 
wilden  komen  maar 
helaas  al  andere 

verplichtingen 
hadden.  
Het  was  naast  een 
informatief  ook  een 
gezellig samenzijn.  
 
Theo  schetste  de 

stand van zaken en gaf ook de nodige informatie over het financiele reilen 
en  zeilen.  Die  informatie  is  in  deze  Amahoro  opgenomen  zodat  ook 
mensen  die  niet  aanwezig  konden  zijn, weten  van  de  vork  en  de  steel. 
Onlangs maakte Theo een korte  filmpje  (13 minuten) over de  school die 
op  deze  middag  in  premiere  ging.  Er  moeten  nog  wat  verbeteringen 
worden  aangebracht, maar  dan  komt  het  filmpje  ook  op  de website  te 
staan.  
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De  ledenmiddag  was  ook  het  moment  om  onze  nieuwe  campagne  te 
lanceren “geef kinderen een kans”. Een actie waarbij alle  leden gevraagd 
wordt    te helpen met de  fondsenwerving door het samen met vrienden, 
familie en collega’s  financieel mogelijk  te maken een kind naar school  te 
laten gaan.  
 
Tot slot zorgde Rixt Lanting, een onderwijzeres uit Dronten die vorig  jaar 
met een vriendin een maand kwam helpen op  school, voor een  creatief 
moment. We werden allemaal uitgenodigd met deeg, verf en potlood een 
collage  te maken.  Een oefening die  indertijd ook bij onze  kinderen  veel 
succes had. Creatief werk en daarmee creatief denken kunnen  in Uganda 
nog wel wat extra ondersteuning gebruiken. 
 
 

En uiteraard ontbraken ook de kinderen 
niet  op  deze  dag.  De  drie  jongens  van 
Jan  hadden  al  eerder  hun  school    De 
Lispeltuut  weten  over  te  halen  de 
Bondeko  school dit  jaar  als  thema  voor 
hun jaarlijks  project te kiezen.   
 
Na  afloop  van  deze  geslaagde 
bijeenkomst  bleef  het  bestuur  nog 
achter  voor  een  bestuurs‐vergadering 
waar  spijkers  met  koppen  werden 
geslagen.  
Kortom de Stichting Bondeko gaat weer 
een dynamisch jaar tegemoet. 
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Biggen makkelijk aan de man gebracht. 
 
Het  is  in Dronten al jaren de gewoonte om de eerste jaars studenten van 
de Christelijke Agrarische Hogeschool  in de kennismakingsweek biggen te 
noemen. 
In die week op de woensdagmorgen worden de biggen verkocht voor een 
heitje  of  karweitje. De  afgelopen  keer was  op  27  augustus  2008  en  de 
gehele  opbrengst was  voor  Stichting  Bondeko.  Er waren  dit  jaar wel  5 
projecten  ingediend maar  omdat  ik  in  2007  er  al  een  aanvraag  gedaan 
had, kreeg Bondeko de voorkeur. 
 
De  Biggen  worden  geoormerkt  aan  hun  petjes  en  overall  en 
woensdagmorgen vertrekt de groep onder politie begeleiding te voet naar 
het centrum, waar ook  iedere woensdagmorgen markt  is. Het waren 235 
biggen  dit  jaar  en  ze moesten  binnen  een  uur  aan  ‘de man’  gebracht 
worden. De veilingmeester was Nico Vollebregt een echte Drontenaar, hij 
had er  goed de gang  in. Eerst werd duidelijk  gemaakt dat de opbrengst 
naar het goede doel gaat. Er zijn kopers die 1 of 2 biggen willen, maar er 
zijn er ook die er wel 10 willen hebben. De karweitjes voor de biggen zijn 
heel  verschillend:  van  een  boodschap  doen  tot  stal  uitmesten,  goot 
schoonmaken, onkruid wieden, studentenkamers schoonmaken enz. Maar 
soms  ook  gewoon  koffie  drinken  en  kennismaken  met  de  Drontense 
bevolking. Persoonlijk vind ik de jaarlijkse biggenmarkt altijd erg gezellig.     
 
De  opbrengst  van  de  biggenmarkt was  boven  verwachting:  4.555  euro, 
wat natuurlijk een pracht resultaat is. 
 
Dick Hetsen 
Oud bestuurslid St. Bondeko 
Medewerker CAH Dronten 
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De school in 2009 
Er is veel gebeurd in 2008, maar er zijn ook veel plannen voor 2009.  
Om te beginnen het aantal leerlingen. We mikken erop om 30 kinderen in 
elke klas te krijgen, met 7  leerjaren betekent dit 210 kinderen op school. 
Later hopen we het kleuter onderwijs op te pakken. Vorig jaar hadden we 
er 167 en het aantal inschrijvingen voor dit jaar was maar liefst 220. Toch 
kwamen er uiteindelijk maar een kleine 170 opdagen. Dat is vooral omdat 
we nogal strikt zijn met de toelating en het  laten overgaan. Kinderen die 
niet  het  eindniveau  van  hun  jaar  gehaald  hebben,  moeten  het  jaar 
overdoen. Op die manier proberen we het niveau omhoog te krijgen want 
eindexamen  resultaten  (de  CITO  toets  in  Nederland)  zijn  hier  heel 
belangrijk voor de reputatie van een school. Uiteraard gaat het niet alleen 
om  de  verstandelijke  ontwikkeling  van  een  kind,  sociale  vaardigheden, 
goede  lichamelijke ontwikkeling zijn ook belangrijk. Nu houden ouders er 
hier niet van als  hun kinderen een jaar moeten overdoen, voor het is dat 
een  jaar  verloren  geld,  dus  gaan  de  kinderen  op  de  meeste  scholen 
gewoon over. Zo kom  je natuurlijk niet vooruit. Maar goed dat verklaart 
waarom een aantal ouders kinderen die vorig  jaar op  school zaten, naar 
een  andere  school  stuurden  en  waarom    nieuwe  inschrijvingen  niet 
kwamen omdat ze niet mochten beginnen  in de klas van hun keuze. Ook 
nemen we in de loop van jaar in principe geen nieuwe kinderen aan. Dit in 
tegenstelling  tot de meeste andere  scholen waar  kinderen het hele  jaar 
door  kunnen  instromen;  kinderen  betekent  immers  geld.  Maar  we 
vertrouwen  erop  dat we  volgend  jaar wel  volle  klassen  zullen  hebben; 
geleidelijk aan beginnen ouders onze school ook meer te waarderen. 
 
De  contacten  met  de  ouders  worden  ook  steeds  beter  nu  onze 
maatschappelijk werkster aan de  slag  is gegaan. Robinah deed een klein 
onderzoekje. We  hebben  in  totaal  90  gezinnen  die  kinderen  op  school 
hebben. Ook  is  er  een projekt  voor  straatkinderen  (jongens) hier  in het 
dorp en sinds dit  jaar zitten ook de meeste van hun kinderen bij ons op 
school (momenteel 10 maar er zullen er nog een paar bijkomen). Dit sluit 
prima aan bij onze doelstelling om kansarme kinderen een kans te geven 
en zo kunnen we mooi aanvullend werken.  Van de 90 gezinnen zijn er 50 
eenouder gezinnen, meestal moeders, veel grootmoeders en vier vaders. 
Dit  percentage  ligt  behoorlijk  hoog.  Landelijk  gezien  steeg  het  aantal 
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eenouder gezinnen van 27% in 2007 naar 30% nu; de central region waar 
wij ook ondervallen scoort het hoogst met 35%. Het zelfde rapport meld 
ook dat 31%  van alle  vrouwen het afgelopen  jaar  slachtoffer  is geweest 
van huiselijk geweld. Het feit dat 55% van gezinnen die kinderen op onze 
school hebben eenouder gezinnen zijn, geeft aan dat we er goed in slagen 
de meest kansarmen te bereiken.  

 
Eenouder wil overigens niet 
zeggen  dat  de  vader 
overleden  is, meestal  leven 
die  vaders  wel  maar 
hebben hun vrouw verlaten 
en  trekken  zich  van  de 
kinderen niets aan. Een wet 
die  vorig  jaar  voorlag  en 
mannen  verplichtte  om 
financieel bij  te dragen aan 
kinderen  die  ze  verwerkt 
hebben,  haalde  het  niet  (u 

begrijpt  dat  het merendeel  van  de  parlementsleden  zelf man  is!)  Zoals 
Herman  van  Veen  vroeger  al  zong:  ‘het  leed  gaat  hier  aangekleed  over 
straat’. De verhalen waar Robinah mee terugkomt zijn soms te pijnlijk om 
aan te horen en je vraagt je af hoe kinderen  in zo’n thuissituatie normaal 
kunnen opgroeien. Het  is duidelijk dat de school voor deze kinderen een 
enorm  belangrijk  rol  speelt  en  een  plaats  is  waar  ze  gerespecteerd 
worden, mogen spelen en zonder angst kunnen leren en leven. 
 
Deze 90 huishoudens hebben gemiddeld 3.6 kinderen  in de  lagere school 
leeftijd, bijna 13% gaat niet naar  school, meestal omdat er geen geld  is. 
Ongeveer 50% van al die kinderen  zit bij ons op  school. De vraag  is dus 
waar gaan die andere 37% van de kinderen (123 in totaal) naar school? Dit 
proberen we verder uit te zoeken. Het  is een algemene strategie hier om 
kinderen  te  spreiden  over  verschillende  scholen  om  op  die manier  de 
betaling  te spreiden  (sommige scholen zijn heel strict anderen soepeler). 
Een  ander  argument  is  het  feit  dat  in  Uganda  sociale  netwerken  en 
persoonlijke  contacten  belangrijk  zijn  en  ouders  kiezen  er  voor  om  hun 
kinderen over meer scholen te spreiden omdat ze zo als familie een breder 
netwerk opbouwen. Wellicht dat ooit een van de klasgenootjes van een 
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van de kinderen een  interessante positie krijgt, dan kun  je daar via  jouw 
kind dat bij hem in de klas zat, gemakkelijker toegang toe krijgen.  
 
Met  de  start  van  het  nieuwe  jaar  hebben  we  ook  ons  onderwijsteam 
compleet gekregen en  ik denk dat we na 1.5  jaar erin geslaagd  zijn een 
groep mensen te krijgen die weten waar we naar toe willen met de school 
en  daar  ook  aan willen meewerken.  De  onderwijspedagoge  speelt  een 
cruciale rol niet alleen door de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren 
maar ook door ervoor te zorgen dat er een goed klimaat is op school. Een 
speciale  leerkracht  is  aangetrokken  om  luganda,  de  lokale  taal,  te 
onderwijzen. Veel ouders drongen hier op  aan  en  aangezien  de meeste 
van onze onderwijzers vanuit het hele  land komen en dus geen baganda 
zijn,  besloten  we  hiervoor  een  speciale  leerkracht  aan  te  nemen. 
Daarnaast helpt hij de klasseleerkrachten om het onderwijs  in het engels 
te  verbeteren  en  is  hij  de  trekker  voor muziek,  drama,  dans  en  sport. 
Kortom een prima vent en een hele aanwinst voor onze school. 
 
De  perikelen  met    het  bisdom  blijven  doorduren,  maar  ondertussen 
hebben we een huurcontract afgesloten met de  lokale kerk die maar wat 
graag de huur (1.500 € per jaar) wilden innen. We hebben afgesproken dat 
de helft daarvan geinvesteerd wordt  in de verbetering van de gebouwen. 
Omdat  we  natuurlijk  toch  wel  wat  verbeteringen  willen  doorvoeren 
(nieuwe toiletten, een keuken, afmaken van een  lokaal) betekent die dat 
de kerk een schuld bij ons heeft staan die we in de loop van de komende 
jaren vereffenen met de huur. Op deze  indirecte manier hebben we toch 
wat garanties dat we de gebouwen kunnen blijven gebruiken. En als het 
bisdom er ooit een stokje voor mocht willen steken dan zullen ze wel de 
schuld moeten terugbetalen die de lokale kerk is aangegaan. Zo werkt dat 
dus hier  in Uganda. We zijn nog steeds bezig met de aankoop van grond 
en de  rechtszaak waarvan  ik  in het  vorige nummer  sprak  komt hopelijk 
deze maand  tot een uitspraak. De vader van Stephen moet dat normaal 
gezien winnen en dan kan hij ons een deel van de grond doorverkopen. 
Tijdens mijn  laatste  bezoek  aan  Nederland,  ontmoette  ik  een  architect 
met veel ervaring  in duurzame bouw die bereid  is ons  te adviseren over 
hoe we een ‘groene’ school kunnen bouwen die minder mileubelastend is.  
Het  idee  is  om  de  school  dan  te  spreiden  over  twee  locaties:  een 
onderbouw (klas 1 – 3 met de kleuterklassen) en een bovenbouw (klas 4 ‐
7). We gaan zien hoe het allemaal gaat lopen. 
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Verder hopen we deze maand (juni) de school aangesloten te krijgen voor 
electriciteit zodat Irene niet steeds meer op en neer hoeft te gaan tussen 
de  school  en  de  boerderij  (waar  nu  de  computer  en  de  fotocopieer‐
machine staan). We kunnen dan ook wat oude computers die  ik hier nog 
heb staan installeren zodat de onderwijzers wat kunnen oefenen en in de 
toekomst  zelf  hun  lesmateriaal  kunnen  uittypen,  nu  moet  Irene  dat 
allemaal nog doen. 
 
 

Mijn programma 
 
De school en de boerderij zijn activiteiten die ik als ‘vrijwilliger’ doe, maar 
daarnaast moet  ik  natuurlijk  ook  een  boterham  verdienen.  Dat  door  ik 
door ontwikkelingsorganizaties  te helpen met  advies  en begeleiding. De 
komende  maanden  zijn  weer  behoorlijk  druk  en  het  is  misschien  wel 
aardig een  idee  te geven van waar  ik zo al ga zijn. Niet  iedereen kan dit 
volgen via de website.  
 
9 – 12 Juni Mukono, Uganda 
Dit  is  een workshop  voor  Plan Uganda met  partnerorganizaties waar  ze 
mee  samenwerken. Vraag: hoe  kunnen we beter  samenwerken  om nog 
betere resultaten te halen  
 
13 – 18 Juni, Limpopo, Zuid Afrika 
Hier  werk  ik  samen  met  een  Nederlandse  met  een  tweetal  citrus 
boomgaarden: een van ruim 1.000 ha en de ander een stuk kleiner. Het is 
een  project  rond  ‘eerlijk  fruit’  zoals  dat  o.a.  bij  Albert  Hein  te  koop  is 
onder het OK label. Veel arbeiders op de boerderijen zijn besmet met het 
Aids  virus  en wij  helpen  lokale mensen  programma’s  opzetten  hier  iets 
aan te doen. 
 
22 – 25 Juni, Naivasha, Kenia 
Dit  is  de  tweede  workshop  in  een  serie  van  drie  met  de  elf  landen 
directeuren van Plan  in de regio. Het gaat over  leiderschap en hoe  je als 
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verantwoordelijke  best  leiding  kunt  geven  aan  een  organizatie  in  snel 
veranderende tijden. 
 
29 Juni – 2 July, Dodoma, Tanzania 
Hier  ga  ik  Plan  Tanzania  helpen  de  grote  lijnen  uit  te  zetten  voor  de 
komende  vijf  jaar; wat wil  Plan  gaan  doen, welke  resultaten moeten  er 
gehaald worden. 
 
5 – 9 Juli, Khartoum, Sudan 
Ook dit  is  voor  Plan  en  ik  ga  er  een  grote bijeenkomst  leiden  voor  een 
lokale organizatie waar Plan mee samenwerkt. 
 
Juli, Uganda 
In de resterende periode van de maand ben  ik een aantal keer op stap  in 
Uganda  zelf waar  ik  samen met vier Ugandezen een ondersteuningspro‐
gramma leid om kleine en middelgrote bedrijfjes in de landbouwsector te 
ondersteunen. 
 
2 – 7 Augustus, Limpopo, Zuid Afrika 
Dit is een vervolg van ons werk met de citrus boomgaarden 
 
10 – 19 Augustus, Harare, Zimbabwe 
Op  vraag  van  een  Duitse  organizatie  help  ik  een  nationale  jongeren 
organizatie om  in vier grote bijeenkomsten (twee nu en twee  in oktober) 
al hun  leden  te betrekken bij de  vraag wat  zij  in het huidige  Zimbabwe 
kunnen doen. 
 
24 – 26 Augustus, Nairobi, Kenia 
Hier begeleid ik een bijeenkomst van alle mensen binnen Plan in de regio 
die  betrokken  zijn  bij  het  grote  veranderingsproces  dat  we  een  jaar 
geleden begonnen zijn. We kijken samen hoever we gekomen zijn en wat 
de volgende stappen moeten zijn. 
 
17 September, Nederland 
In  september  ben  ik  waarschijnlijk  nog  kort  in  Nederland  om  deel  te 
nemen  aan  een  studiedag  van  de  universiteit  van  Tilburg  rond  het 
organizeren van grote bijeenkomsten. 
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Adopteer een leerling  
 
Zoals u wellicht gezien heeft, is er in drievoud een folder toegevoegd aan 
deze  Amahoro.  Dit  omdat  we  extra  aandacht  willen  vragen  voor  het 
onderwijs van kansarme Ugandese kinderen. Dit is de doelgroep waar het 
Bondeko basisschoolproject zich op richt.  

 
De Bondeko school  wil een verschil 
maken  in het  leven van honderden 
kinderen;  ze  krijgen  goed 
onderwijs,  een warme maaltijd  en 
basis medische verzorging. Dit alles 
kost ongeveer €12,50 per kind per 
maand (€185 per jaar). Hun ouders 
en verzorgers dragen ook financieel 
bij:  zo’n  20%  van  alle  kosten.  €35 
per  jaar  is  een  flink  bedrag  als  je 

niet veel hebt.  
We  hopen  dat  met  uw  hulp  de  leerlingen  van  de  Bondeko  school 
daadwerkelijk de gelegenheid krijgen om naar school te gaan. En niet voor 
1 jaar, maar zolang ze het basisonderwijs volgen. Deze basis kan niemand 
hen ooit afpakken!  

Wanneer we uw hulp vragen betekent dit niet dat u dit alleen hoeft op te 
pakken.  Juist  samen met  anderen  bent  u wellicht  in  staat  een  of meer 
kinderen  te  adopteren.  Denk  aan  familie,  vrienden,  collega’s  of  andere 
relaties. Met elkaar maakt u het mogelijk dat maandelijks €12,50 bijeen 
gebracht  wordt  per  kind  voor  het  volgen  van  goed  onderwijs  en  een 
eerlijke kans op een betere toekomst.  

Meer  informatie  kunt  u  vinden  in  bijgevoegde  folder, waaraan  ook  een 
betalingsmachtiging is toegevoegd. Geef graag de resterende twee folders 
door  aan  uw  relaties. Mocht  u meer  folders  nodig  hebben  kunt  u  deze 
opvragen bij het secretariaat van Bondeko.  

Twee keer per jaar ontvangt u een nieuwsbrief en ook kunt u de 
vooruitgang volgen via onze website. Namens alle kinderen van Kayunga 
alvast reuze bedankt.
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Financieel overzicht STICHTING BONDEKO 2008 

  Beginbalans 01‐01‐2008  Schulden 

Giro 
 

12.355,08    Nog te betalen bedragen 
  

309,24  

Bank 
 

914,65    Algemene‐ en Reserve    

       toekomstige projecten 
  

12.960,49  

 
 

13.269,73     
  

13.269,73  

         

Bezittingen   Eindbalans 31‐12‐2008    Schulden  

Giro 
 

1.428,46    Nog te betalen bedragen        674,15  

Giro rentemeerrekening 
 

46.000,00    Algemene‐ en Reserve    

Bank 
 

867,85    toekomstige projecten 
  

47.622,16  

 
 

48.296,31     
  

48.296,31  

         

Kosten   Exploitatieoverzicht van 2008  
 
Opbrengsten  

           

Bondeko Foundation 
 

‐     Muteesa school 
  

24.492,55  

Boerderij/Trainingscentrum
 

‐     Boerderij/Trainingscentrum 
  

2.309,25  
Amahoro  drukkosten  en 
porti 

 
895,13    Abonnementen Amahoro 

  
555,00  

            

Flyers 
 

386,75    Project 4People 
  

5.295,00  

Bestuurskosten 
 

188,85    Overige projecten 
  

1.230,00  

Bank‐ en girokosten 
 

87,20    Giften Algemeen 
  

2.337,80  

            

Exploitatieresultaat 
 

34.661,67         
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  36.219,60     
  

36.219,60  
 
 
 
 
Toelichting bij het financieel overzicht  
Stichting BONDEKO 2008 
Mijn  eerste  jaar  als  penningmeester  zit  er  nu  op.  Het  beheer  van  de 
financiën voor de Stichting Bondeko in 2008 was voor mij een bijzondere 
ervaring.  
Onderstaand  volgt  een  korte  toelichting  bij  de  inkomsten  en  uitgaven 
van het exploitatieoverzicht 2008 
 
INKOMSTEN 
Muteesa school € 24.492 
Deze post kan verdeeld worden  in bijdragen voor  sponsorprojecten     € 
16.421 en algemeen € 8.071. 
 
Algemeen € 8.071 
Meer  dan  de  helft  van  dit  bedrag  komt  uit  de  opbrengst  van  de 
biggenmarkt  van  de  Agrarische  Hogeschool  te  Dronten.  Deze  actie 
leverde een bijdrage op van € 4.555. Het restant van deze post   € 3.516 
bestond uit een 14‐tal giften variërend van € 100 tot € 565. 
 
Sponsorprojecten € 16.421 
De sponsorprojecten die op de ledendag bij het 25‐jarig bestaan bedacht 
zijn, hebben als ik kijk naar de ingekomen middelen, succes gehad. In de 
AMAHORO,  aflevering  46  is  daarover  al  iets  weergegeven.  Nu  een 
overzicht  van  de  ingekomen  giften  specifiek  voor  de  sponsorprojecten 
tot en met 31 december 2008. 
 
Op  basis  van  dit  overzicht  blijkt  dat  ruim  €  16.421  binnen  is  gekomen 
voor  een  achttal  sponsorprojecten. Opmerkelijk  is  dat  het  vooral  gaat 
om de projecten die rechtstreeks met de kinderen hebben te maken. De 
projecten met betrekking verbeteringen van de inrichting en bijkomende 
zaken scoren minder.  
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Nr  Sponsorproject  streef‐  resultaat  nog te 
    bedrag  2008  realiseren 

1 
Individuele tafeltjes en stoeltjes voor 
alle leerlingen      7.350              120             7.230  

2  Leerboeken voor iedereen      6.125              123             6.002  

3 
Opknappen  lerarenkamer  en 
inrichten kleine bibliotheek      4.000                   ‐    

4  Aansluiting op het elektrisch net:      1.000                   ‐    

5 
Aanschaf  computer,  printer  en 
fotokopieermachine:      3.000          2.150                850  

6  Eten voor alle kinderen      5.000          5.160               ‐160  

7 
De  speelplaats  voor  de  kleuters  en 
onderbouw inrichten      3.000                   ‐    

8  20 eco‐toiletten en urinoirs bouwen      1.500                   ‐    

9 
Basismedicatie  en  verzorging  voor 
alle kinderen         850              900                 ‐50  

10 
Klaslokaal/gebouw  voor  de 
landbouwlessen bij de proefveldjes      7.500          2.483             5.017  

11 
Het  systeem  van  regenwateropvang 
vergroten en verbeteren   10.000                   ‐    

12  Lonen personeel € 145 per maand      1.450                   ‐    
13  Schoolgeld per kind € 45 per jaar   11.025          5.085             5.940  

14 
Levensonderhoud/schoolgeld  voor 
gehandicapt meisje Agnes         400              400                      ‐  

  Totaal sponsorprojecten 2008   62.200        16.421    
 
 
Boerderij/trainingscentrum € 2.309  
Een tweetal posten kan hier  in het bijzonder genoemd worden t.w.       € 
604  als  bedrag  van  de  collecte  bij  het  40‐jarig  bestaan  van  de  Pax 
Christiparochie  in Lelystad en een bedrag van     € 505 van de collecte bij 
het 40‐jarig priesterjubileum van pastor Thijs Moons in Dronten. 
 
Abonnementen Amahoro € 555 
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Het verzoek om specifiek giften te geven voor de sponsorprojecten heeft 
ook  zijn  nadelen.  De  bijdragen  voor  het  abonnementsgeld  van  de 
AMAHORO van € 555  zijn dit  jaar minder dan het bedrag van € 888  in 
2007. Waarschijnlijk wordt bij de het overschrijven van de bedragen voor 
de  sponsorprojecten  vergeten  het  abonnementsgeld  van  €  15  te 
benoemen.  
 
Project 4people € 5.295 
Een  project  opgezet  door  een  aantal  jonge  enthousiaste  mensen  uit 
Amersfoort.  Doel  van  dit  project  was  om  Theo  Groot  en  zijn 
scholenproject te ondersteunen. Niet alleen financieel maar ook met de 
bedoeling de handen uit de mouwen  te  steken  in Uganda bij de bouw 
van  een  nieuwe  school. De  geplande  bouw  van  de  nieuwe  school  kon 
helaas niet doorgaan omdat de grond nog niet gekocht kon worden. Wel 
is door groep een aantal kleinere projecten tijdens hun verblijf in Uganda 
uitgevoerd  waaronder  een  proefmodel  van  een  eco‐toilet  voor  de 
bestaande  school.  In  2007  was  ook  al  een  bedrag  in  het 
exploitatieoverzicht opgenomen voor dit project. Op de  laatste dag van 
het  verblijf  werd  er  door  de  groep  aan  Theo  Groot  een  cheque 
overhandigd van € 5.505.  
 
Overige projecten € 1.230 
Het  gaat  hier  een  viertal  specifieke  giften  voor  in  het  bijzonder 
genoemde zaken en kinderen. 
 
Giften algemeen € 2.338 
Bij  een  aantal  giften worden  geen  specifieke  projecten  vermeld.  Deze 
giften  worden  ondergebracht  bij  de  post  giften  algemeen  waarbij  de 
eerste € 15 worden toegevoegd aan de post abonnementsgeld. 
 
UITGAVEN  
 
Algemeen 
Het  is gebruikelijk bij Stichting Bondeko dat de giften die  in de  loop van 
het  jaar binnenkomen overgemaakt naar de BONDEKO FOUNDATION  in 
Uganda.  Door  de  perikelen  rond  de  aankoop  van  de  grond  en  de 
nieuwbouw van de school heeft het bestuur, op advies van Theo Groot, 
besloten  in  2008  even  een  pas  op  de  plaats  te maken.  Theo  heeft  de 
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werkingkosten  voor  2008  voorgefinancierd  uit  de  reserves  voor 
nieuwbouw. Ook speelde mee dat er geen zekerheid was of de gevolgen 
van  de  wereldwijde  kredietcrisis  ook  de  BONDEKO  FOUNDATION  zou 
treffen.  Zodra er duidelijkheid is over de aankoop van grond en de bouw 
van  de  nieuwe  school  zullen  de  daarvoor  ingezamelde  gelden  naar  de 
BONDEKO  FOUNDATION worden overgemaakt.  Inmiddels  is  in het  jaar 
2009 een bedrag van ruim € 39.000 overgemaakt. 
 
Amahoro drukkosten en porti € 895 
De  kosten  voor  2008  zijn  hoger  dan  in  2007.  Dit  wordt  veroorzaakt 
doordat er een  rekening over 2007  voor het drukken  van de Amahoro 
pas in juli 2008 binnenkwam. Gekeken zal worden of er andere bedrijven 
zijn die tegen lagere kosten het infobulletin kunnen vervaardigen. 
 
Flyers € 387 
Om  Stichting  Bondeko  wat  meer  bekendheid  te  geven  zijn  er  flyers 
ontworpen en gedrukt. De bedoeling  is van deze flyers dat mensen een 
korte  indruk  krijgen  van het doel  van de  stichting. Daarnaast  is het de 
bedoeling dat ze de stichting  financieel steunen of zelf sponsoractie op 
touw zetten. De  flyer kan ook gebruikt worden om vrienden, kennissen 
en familie attent te maken op het bestaan van de stichting. 
 
Bestuurskosten € 189 
Onder  deze  post  vallen  de  kosten  voor  de website,  contributie  Kamer 
van  Koophandel  en  representatiekosten.  De  bestuursleden  ontvangen 
geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
Bank‐ en girokosten € 87 
Onder deze post  vallen de door de Postbank  en Rabobank  in  rekening 
gebrachte kosten voor het betalingsverkeer. 
 
TOT SLOT. 
Het  jaar  2008  heeft  zich  gekenmerkt  door  een  aantal  bijzondere 
bijdragen  uit  verschillende  richtingen.  Diverse  acties  leverden  een 
stroom op  van  incidentele middelen. Daarnaast  is het een  feit dat een 
flink aantal mensen nog steeds begaan zijn met het doel van de stichting. 
Voor alle bijdragen groot en klein  in 2008 neem  ik diep mijn  financiële 
pet af. 
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Dat geeft mij het gevoel dat de slagzin op de flyer van de stichting voor 
een deel wordt verwezenlijk namelijk:   “Geef kinderen een kans”  
 
Gerard van Haren, penningmeester 
 
  
 
 

 
 
 
OPROEP 
 
Help kinderen in Kayunga met goed onderwijs 
U kunt uw bijdrage storten op: 
 
Rekeningnummer 5467583 ten name van Stichting Bondeko, Lelystad 
 
Bondeko  is  een  door  de  belastingsdienst  erkende  stichting  en  uw 
stortingen zijn daarmee aftrekbaar 
 
voor stortingen vanuit het buitenland: 
 
IBAN:NL02INGB0005467583 
BIC: INGBNL2A 
 
 

 
 
 
 
 
 


