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Voorwoord
Jos van Baarsen
Deze ‘Lente Amahoro’ verstrekt o.a. wetenswaardigheden van
Theo uit Uganda.
Hij schrijft over een oud stagiaire, Geerten met nu vrouw en
kinderen, die bij hem op bezoek komen wat uitloopt in een gesprek
over flinke tegenvallers en koeien.
Theo is blij met de leerlingen die met hulp van het studiefonds van
WMH kunnen doorstuderen na de Bondekoschool en zo betere
kansen in hun leven krijgen.
Hij verwacht ook een win win situatie van het bezoek van zijn neef
Jan Pieter, zoon van ons bestuurslid Sjaak.
Theo vertelt hoe hij motivatie behoudt als veel tegenzit. Er worden
4 leerlingen beschreven met hun levensverhaal. Het zijn zomaar
vier verhaaltjes, vier tragische levens en dan weet je het weer: ja
hier doen we het voor.
Daar doen we het met uw hulp ook voor. Stichting Bondeko met de
donateurs en de sponsoren, die al zoveel jaren de projecten van
Theo in Uganda ondersteunen.
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Zoals de basisschool ‘Het Wilgerijs’ te Dronten ons ook al 8 jaar
steunt. Waar de helft van opbrengsten van feesten en fancy fairs
voor onze stichting is. Weer heel hartelijke dank voor de
organisatie van deze Paaslentemarkt op 18 maart.
Derrick Ssebina schrijft naar aanleiding van zijn afstuderen aan de
universiteit van Kampala. Hij is een echt verstandskind van
Stichting Bondeko. Geweldig te lezen hoe het leven van deze jonge
man zich heeft ontwikkeld, ook weer dank zij uw steun.
Een ander verhaal beschrijft hoe kinderen uit de diverse klassen
het lezen van boeken ervaren. Via Biblionef kunnen boeken voor
de bibliotheek worden aangeschaft, waar de leerlingen de boeken
kunnen lenen. Biblionef heeft een kantoor in Den Haag.
Vervolgens Derk van Voorst, 20 jaar oud, derdejaars pabo student
aan de Katholieke Pabo te Zwolle. Hij hoorde ongeveer een jaar
geleden dat er een mogelijkheid was om in het derde jaar stage te
lopen in het buitenland. Een kans die hij met beide handen heeft
aangepakt. De keuze viel snel op Uganda, omdat dat land het
beste bij zijn leerdoelen past.
Wij proberen zo goed mogelijk onze administratie te voeren en
vinden het prettig u op een goede wijze van nieuws te voorzien.
Amahoro is een goede manier, als de bladzijden, anders dan ons
vorige nummer, in de goede volgorde bij u komen. Korte berichten
kunnen u sneller bereiken via Email. Joost Hetsen doet een oproep
om onze communicatie te verbeteren en onze administratie aan te
vullen met uw mailadres, als u die heeft.
Namens het bestuur, Rixt, Hans, Sjaak, Jan en Joost, wens ik u
allen een goede lente toe. Fijne paasdagen, geniet van het
samenzijn met elkaar als u dat gegeven is.
Dank u voor uw steun, op welke wijze dan ook, om kansarme
kinderen een betere toekomst te geven.
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Over Geerten, Jan Pieter en Victoria
Theo Groot
Vandaag onverwacht bezoek, nou ja, niet helemaal onverwacht
want Geerten Wassink had me een paar dagen geleden een
berichtje gestuurd. Geerten is hier in 2003 als student aan de
Hogere Landbouw School van Dronten met een medestudent op
stage geweest. Ze hebben toen drie maanden op de boerderij Anam
Cara geholpen. De melktafel voor de geiten die ze gemaakt hebben
staat er nog steeds en wordt nog altijd gebruikt!
Inmiddels is Geerten getrouwd met Marleen hebben ze samen drie
kinderen, twee jongens en een meisje in de leeftijd van 4 - 9 jaar. De
afgelopen jaren hebben ze in Ethiopië op een modern
melkveehouderij bedrijf gewerkt. Er zijn daar 75 drachtige koeien
vanuit Nederland ingevlogen. Met twee Nederlandse investeerders
hebben ze zo’n 50 km ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba
een bedrijf opgezet. Alles is gedaan met lokale mensen die op deze
manier van alles geleerd hebben over stallen bouw en
melkveehouderij. Het idee was dat beetje bij beetje mensen uit de
buurt ook een echte melkkoe zouden gaan houden en zouden
samenwerken met hun boerderij.
Jammer genoeg is de boerderij bij recente onlusten tussen
verschillende etnische groepen zwaar geplunderd en is de stal, met
hooi in brand gezet. Gelukkig waren de koeien al ergens anders
ondergebracht. Dat was een forse teleurstelling en in afwachting van
hoe het nu allemaal verder moet, zijn ze met hun kinderen in een tot
camper omgebouwd busje op reis gegaan naar Kenia en Uganda.
Wel heel leuk om Geerten met zijn gezin hier na zoveel tijd weer
eens terug te zien. We hadden meteen weer koeiepraat!
Bewonderenswaardig hoe ze met dit soort tegenslagen omgaan.
Ondanks alles wat er is gebeurd zijn ze hun enthousiasme en inzet
niet kwijt geraakt. Ik weet uit eigen ervaring dat dat niet iedereen
gegeven is.
Via Fort Portal en een natuurpark willen ze weer terug richting
Ethiopië.
Onze koe Ruth
In Trouw stond onlangs een heel verhaal over de 18 jarige koe
Boukje, die de grens van 200.000 liter melkgift is gepasseerd. Hier
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heb ik koe Ruth, die ondertussen 12 jaar oud is geworden. De
gemiddelde leeftijd van koeien ligt in Afrika, net als die van mensen,
aanzienlijk lager dan in Nederland. De 200.000 liter melk gaat ze
niet halen, ook niet de 100.000. Maar Ruth was mijn eerste
vaarskalf, die hier op Anam Cara is geboren. Haar moeder Thereza
is ooit via een NGO ingevoerd uit Ierland en was zes jaar oud toen ik
haar kocht. Alle koeien die ik nu heb zijn dochters en kleindochters
van Ruth. Het is opvallend dat Ruth altijd vaarskalfjes heeft
gegeven. Een andere koelijn van het eerste uur heeft het bij mij niet
gered omdat de nakomelingen een te lage melkproductie hadden
gepaard aan een agressief karakter. Zo niet de nakomelingen van
Ruth. Een jaar geleden is ze voor het laatst afgekalfd. Daarna ging
het snel berg afwaarts. Ik kon het niet over mijn hart krijgen haar
voor een habbekrats voor de slacht te verkopen. Ze heeft als ‘koe
aller koeien’ een speciale status op Anam Cara. Zolang het
beenwerk haar toeliet liep ze elke morgen even naar de wei. Een
week geleden is ze door de benen gegaan en komt ze niet meer
overeind. Ze eet nog lekker van het kuilvoer en drinkt geregeld wat
water, maar haar einde is in zicht. Ik hoop dat het niet lang meer zal
duren.
Jan Pieter
Ik schrijf nu verder op het terras van een hotel aan het Victoriameer.
Vanavond komt neef Jan Pieter, zoon van mijn broer Sjaak. Ik ben
wat vroeger van huis vertrokken omdat ik eerst Robert terug naar
school heb gebracht. Vanwege de presidentsverkiezingen is het
schooljaar ruim drie weken later dan normaal begonnen. Robert
begint aan het tweede deel van zijn middelbare school. Het eerste
deel, zeg maar een soort middenschool, heeft hij met groot succes
afgerond. Hij heeft nu nog twee jaar te gaan. Het is geen domme
jongen, zijn vakkenpakket is wiskunde, natuurkunde en economie.
Hij hoopt later door te kunnen studeren voor ingenieur. Hij heeft het
geluk dat hij via Jeannette Joosse van MWH een studiebeurs heeft
gekregen voor zijn volledige middelbare school. En dat is zeker
goed besteed geld.
Daardoor ben ik al om 5 uur in Entebbe, terwijl Jan Pieter pas rond
half elf aankomt. Tijd om te genieten van de ondergaande zon en de
frisse wind die van het meer komt. Het is de afgelopen weken droog
en warm geweest. Ik kan nog net even buiten zitten want zodra het
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echt donker begint te worden, komen de vliegjes van het meer
opzetten en dan is het geen doen meer.
Jan Pieter kon na het voltooien van zijn studie filosofie niet direct
een baan vinden. Hij is inventief genoeg en werkt al een aantal jaren
als kok om wat bij te verdienen. Eerst in een studenten restaurant.
Als afgestuurd student kom je daar niet meer aan de bak, via een
uitzendbureau. Als een grapje kwam het eens ter sprake om naar
Uganda te komen en dat heeft nu dus concreet handen en voeten
gekregen.
Om drie maanden voor je oom te koken is niet direct een
levensvullende bezigheid. Gelukkig heeft hij een oom die redelijk
creatief is in het bedenken van dingen die hij zou kunnen doen.
Allereerst op school. Naast filosofie en koken is Jan Pieter redelijk
vlot in computers en IT. Op school werken we met ipads op twee
online programma’s, de rekentuin en de taalzee. Uiteraard in de
Engelse variant. Internet is duur en het verbruik is hoog. Via
vrienden heb ik wat tips gekregen hoe je dat verbruik terug kunt
brengen en hoe je ook de toegang tot de sites beter kunt regelen.
Jan Pieter gaat de programma’s installeren en gaat de komende drie
maanden volgen of we daar ook echt in slagen. Een andere
opdracht is om de administratie van de school te verbeteren. Tot nu
toe gebeurt alles zo ongeveer op papier. Dat betekent dat het erg
tijdrovend is om wat zicht te krijgen hoe een en ander verloopt.
Absentie is een belangrijk item, of beter gezegd de aanwezigheid.
Het zal niet verbazen dat resultaten van kinderen beter zijn naar
mate ze minder afwezig zijn. Nu wordt dit dagelijks op lijsten
ingevuld die Brenda dan invoert in de computer. Maar de lijsten
blijven vaak lang liggen en er worden veel fouten gemaakt bij het
invoeren van de data. Dat moet beter kunnen. Ook de boekhouding
kan beter worden geregeld via de computer waardoor er minder
kans op fouten en fraude is. En zo zijn er nog wel wat zaken te
bedenken.
Ook zijn kwaliteiten als kok kan Jan Pieter helemaal inzetten. Twee
meiden die vier jaar geleden via stichting MWH een beurs kregen
voor een beroepsopleiding zijn nu afgestudeerd. Ze zijn van
dezelfde lichting als Robert , die ik nu heb weggebracht. Ze hebben
catering gedaan en Jan Pieter gaat ze de komende maanden wat
helpen om hun kookkunsten op een nog wat hoger plan te tillen
zodat ze hopelijk meer kans hebben om op de arbeidsmarkt ergens
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in een restaurantje aan het werk te kunnen. Uiteraard ben ik graag
bereid hun proeven van bekwaamheid uit te proberen!
En zoals in veel job beschrijvingen hier staat: alles wat zich verder
aan taken voordoet. Jan Pieter hoopt van mij ook het een en ander
te leren en dan vooral op het vlak van coachen en mentoring. Zo
kunnen we denk ik een goede win-win situatie maken.
Waar we het allemaal voor doen
Er zijn momenten dat er zoveel dingen tegelijk tegen zitten dat je je
soms afvraagt waarom je het allemaal nog doet. Dan is het
belangrijk even boven het dagdagelijkse geneuzel uit te stijgen en
vanuit een soort helikopter view weer naar het grote geheel te
kijken. Dat is gemakkelijk gezegd want af en toe wil die helikopter
niet de lucht in J.
Ook dit jaar heeft Jeannette van MWH er weer voor gezorgd dat een
aantal schoolverlaters een beurs kunnen krijgen om hun
schoolopleiding te vervolgen. Anderen krijgen via andere kanalen,
waaronder Bondeko, een kans. Sinds vorig jaar is onze
maatschappelijk werkster vertrokken dus dit jaar moest ik zelf de
selectie van het begin tot het eind organiseren. Jammer genoeg
konden we de beurs voor de beste leerling met gemiddeld een 8 of
meer voor de nationale examens niet uitdelen omdat niemand die 8
haalde. Drie anderen kregen een beurs voor een gecombineerde
opleiding van technisch onderwijs met mavo zeg maar. Huisbezoek
is een onderdeel van de selectie, om goed zicht te krijgen of
ouder(s) of verzorgers inderdaad zelf niet in staat zijn een vervolg
opleiding te betalen. Dat was enerzijds een opbeurende ervaring,
anderzijds ook deprimerend. Opbeurend omdat er geen enkele
twijfel over bestond dat deze kinderen nu een kans krijgen om hun
leven en dat van hun familie drastisch ten goede te keren. In alle
opzichten beantwoordden ze aan de voorwaarden die we stellen.
Het is ook deprimerend omdat je geconfronteerd wordt met de
schrijnende armoede en de erbarmelijke omstandigheden waarin
deze kinderen leven. Vaak zijn zij de enige in het gezin die de lagere
school kan afmaken. Hieronder wat verhalen van kinderen uit de
hoogste klas die de school verlaten. In elke klas vind je een flink
aantal kids met dezelfde verhalen.
Samuel
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Samuel woont met zijn moeder en vijf broertjes en zusjes in een van
de dorpen in de buurt. Zijn vader is anderhalf jaar geleden na de
geboorte van zijn jongste zusje met de noorderzon vertrokken en ze
hebben hem niet meer terug gezien. De bevalling was zwaar en
duur en gebeurde uiteindelijk met een keizersnee. Daar is ze
eigenlijk nooit meer goed bovenop gekomen. Ze blijft pijn houden en
als ze probeert op het land van anderen te werken, wat ze vroeger
ook deed om geld te verdienen, krijgt ze vaak last van bloedingen.
Voor zijn vader vertrok heeft hij hun huis en het stukje grond
verkocht. Het geld heeft hij natuurlijk voor zich gehouden. Als gezin
wonen ze nu in de garage. Dat stelt niet veel voor. Het is een hok
van 4 bij 6 meter, met ongepleisterde muren en geen betonnen
vloer. Het ‘raam’ is een opening in de muur. De deuropening hebben
ze zelf met wat steen en hout dicht gemaakt. Samuel is het oudste
kind en ging bij ons op school. De andere kinderen gingen naar de
overheidsschool, die in principe gratis is, maar waar toch het een en
ander voor moet worden betaald. Deze kinderen zijn nu thuis omdat
de moeder er vorig jaar niet in slaagde het schoolgeld voor het
tweede en derde trimester te betalen. Alles wordt geïnvesteerd in
Samuel als oudste zoon. Zijn moeder probeert nu wat te verdienen
door langs de kant van de weg voor hun ‘huis’ wat tomaten en uien
te verkopen, die ze op de markt ‘in het groot’ inkoopt. Tijdens de
vakanties maakt Samuel chapaties (een soort pannenkoek) die hij
dan in de stad verkoopt om zo zijn moeder wat te helpen en zo zijn
eigen schoolgeld wat bij elkaar te verdienen.
Irene
De moeder van Irene overleed vrij snel na haar geboorte als gevolg
van aids. Na verloop van tijd bleek Irene zelf ook positief te zijn.
Gelukkig kon ze via Bondeko toegang krijgen tot een Amerikaans
onderzoeksprogramma dat zich vooral richt op kinderen met aids.
Ze krijgt alle zorg en medicatie die nodig is en maakt het nu goed.
Haar vader is chauffeur op een van de vele busjes die bij duizenden
in Kampala rijden. Hij is weer ‘getrouwd’ met een andere vrouw die
niet veel moet hebben van Irene. Toen we er op school achter
kwamen dat ze aids had, hebben we voor onderdak gezorgd. Ze
woont nu in bij mijn huishoudster die ik daarvoor een kleine
vergoeding geef. Omdat het belangrijk is dat Irene haar medicijnen
op tijd neemt en vooral op tijd voldoende en goed eet, kan ze niet
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naar een opleiding met een internaat. Dat doen de meeste kinderen
als ze naar het middelbaar onderwijs gaan. Gelukkig hebben we hier
in de buurt een dagschool gevonden waar ze nu naar toe kan gaan.
Charles

De moeder van Charles heeft zeven kinderen en hij is het
tweede kind. Zijn vader is overleden. Vorig jaar is zijn oudste
zus van nog geen 16 jaar uitgehuwelijkt. Dat is een mond
minder om te voeden en er kwam wat ondersteuning van de
schoonfamilie. Deze zus is zelf nooit naar school geweest. Het
zusje dat direct na Charles komt, moet thuisblijven om haar
moeder te helpen. De vier anderen kinderen gaan naar een
overheidsschool, maar daar is geen lunch en soms is er ook ’s
avonds thuis niets te eten. Vaak hebben deze kinderen geen
fut om naar school te gaan en blijven ze daarom maar thuis.
Moeder verdient wat geld door de was te doen voor anderen.
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Oud leerling Derrick schrijft
Jan Aukema
Derrick is gesponsord door Bondeko en pas afgestuurd aan de
universiteit
Derrick Ssebina is mijn naam, inwoner van Kayunga Wakiso. Ik
verloor beide ouders op de gevoelige leeftijd voordat ik naar de
lagere school ging. Na hun overlijden werd het leven zo moeilijk en
mijn onderwijs leek eveneens twijfelachtig vanwege de financiële
situatie. Ik zat helemaal in de knoop en mijn leven zat vast in een
zee van wanhoop.
Ik gebruik deze kans om mijn oprechte en hartelijke waardering uit
te spreken voor Mr. Theo Groot, de stichter van de Bondeko school
en voor de sponsoren van Bondeko. Zij hebben mij geholpen om
mijn universitaire studie in industriële chemie aan de Makerere
universiteit in Kampala mogelijk te maken en met succes af te
ronden.
Onderwijs was inderdaad een droom die ik najaagde, want ik had
niemand die mij verplichtte de basisschool en het voortgezet
onderwijs te doen volgen. De sponsoren van Bondeko hebben niet
alleen mij geloofwaardig en gelukkig gemaakt, maar ook veel andere
kwetsbare kinderen in Kayunga. Veel kinderen hebben via Bondeko
ook kansen gekregen om een beroepsopleiding te volgen,
basisvoorwaarden voor ontwikkelingslanden en voor de verandering
in de leefsituatie.
De Bondeko school is een thuis op afstand van je verblijfplaats. Het
begint met je welkom te voelen, een goede voedingsbodem voor
mijn universitaire studie om het best mogelijke eruit te halen. De
inspirerende stichter Mr. Theo Groot stimuleerde om hard en serieus
te studeren en om gescherpt in het leven te staan. De aardige en
toegewijde onderwijzers van de Bondekoschool, de schone
schoolplek, de goede maaltijden zijn een paar hulpen geweest voor
mijn reis naar de universiteit. De Bondekoschool heeft goede
leerkrachten die het mij mogelijk maakten om zowel in wiskunde als
exacte wetenschappen verder te gaan. Deze twee aan elkaar
gekoppelde gebieden waren een ideale start om enthousiast mijn
universitaire studie in industriële chemie af te ronden. Op de
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Bondekoschool leren de kinderen al de benodigde
studievaardigheden om dat te kunnen. Gemotiveerde en bekwame
onderwijzers zijn een randvoorwaarde voor goed onderwijs,
geholpen door sponsoren en door personen als juf Rixt Lanting, die
een grote bijdrage daartoe heeft geleverd.
Nogmaals mijn waardering voor Mr. Theo Groot, de stichter van de
school, de vader van zoveel niet biologische kinderen in Uganda.
Waardering ook voor juf Rixt Lanting en de sponsoren van Bondeko
in Nederland. Dat God jullie mag belonen en zegenen in jullie
toewijding om kwetsbare kinderen te blijven helpen.
Derrick Ssebina, een echt verstandskind van Stichting Bondeko
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Mijn stagedoelen
Derk van Voorst
Er ontstaat een gek gevoel in mijn buik, want op het moment dat ik
dit stukje schrijf is het 24 uur voordat mijn reis naar Uganda gaat
beginnen. Ik ben Derk van Voorst, 20 jaar oud en derdejaars pabo
student op de Katholieke Pabo te Zwolle. Ongeveer een jaar
geleden kregen we te horen dat er een mogelijkheid is om in het
derde jaar stage te gaan lopen in het buitenland. Een kans die ik
met beide handen heb aangepakt. De keuze viel snel op Uganda,
omdat dat land het beste bij mijn leerdoelen past.
Mijn eerste leerdoel is mijn creativiteit te vergroten. In Nederland zijn
tegenwoordig methodes, doelen, digitale software en bestaan er
allemaal regels wat kinderen moeten kunnen en kennen. Hier is
niets mis mee, maar ik wil weer terugvallen op mijn eigen creativiteit.
Niet alles wil ik aangereikt krijgen, want wens nieuwe ideeën op te
doen die ik vervolgens in Nederland weer kan gebruiken. Ten
tweede is het natuurlijk mooi om in contact te komen met een
nieuwe cultuur. Een doel vanuit school is om stage te lopen op een
plek die buiten je comfortzone ligt en dat is nu zeker het geval.
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Ook heb ik een passie voor de creatieve vakken: drama, zang, dans
en beeldende vorming. Zelf dans ik zo’n 3 uur in de week en geef
daarin ook les. Het zou fantastisch zijn als ik dit vorm kan geven in
Uganda. Als laatste vind ik persoonlijke begeleiding bij kinderen
belangrijk en hoop dat zelf te kunnen doen. Daarbij ga ik ook
proberen om zo goed mogelijk in te gaan op de niveauverschillen in
de klas. In Uganda kan dit goed tot zijn recht komen naar mijn idee.
Natuurlijk ga ik veel leren en nieuwe indrukken opdoen in Uganda,
maar ik hoop ook het één en ander te brengen. Het lesgeven in de
creatieve vakken is daar één van, maar ook de toepassing van
verschillende coöperatieve werkvormen, het creëren van adaptief
onderwijs en eventueel ook de outdoor education. Dat laatste wordt
steeds bekender in Nederland. Het is een vorm waarbij je
verschillende activiteiten buiten uitvoert en gebruik maakt van de
natuur.
De afgelopen weken is er veel geregeld en nu kan ik eigenlijk niet
wachten om naar Uganda te gaan. Een paar maanden geleden heb
ik nog een actie op touw gezet. Ik heb een loterij georganiseerd
waarbij mensen loten konden kopen voor verschillende prijzen.
Deze prijzen waren door verschillende bedrijven en instanties
gesponsord. Uiteindelijk heb ik €650 euro opgehaald en daarvan
gaat een deel naar de stichting en een deel naar verschillende
leermiddelen die ik mee neem naar Uganda. Ik vertrek alleen naar
de Bondekoschool, omdat er vanuit school geen andere studenten
waren die deze kant op wilden. Eind april komen er wel twee
studentes van de Saxion school, die ook stage gaan lopen op de
Bondekoschool.
Ik hoop te kunnen genieten en te leren van mijn tijd op de
Bondekoschool in Uganda.
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Paas- en lentemarkt
Rixt Lanting
Vrijdag, 18 maart organiseert basisschool Het Wilgerijs in Dronten
een paas- lentemarkt. De kinderen van alle klassen knutselen paasen lente artikelen. Deze worden aan de ouders en andere
belangstellenden verkocht. Er zijn nog een aantal andere activiteiten
te doen en een verloting van mooie prijzen die door o.a. de
winkeliers ter beschikking zijn gesteld. Natuurlijk zijn er allerlei
lekkere hapjes en dranken te koop.
De helft van de opbrengst is voor de Bondekoschool, uiteraard
zullen we deze later bekend maken.
Het Wilgerijs ondersteunt al 8 jaar de Bondekoschool en de
afgelopen jaren zijn er al mooie bedragen aan de stichting
overgemaakt.
.
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Leerlingen lezen boeken
Jan Aukema
In de vorige Amahoro lieten we enkele leerlingen van groep zes aan
het woord om te horen wat zij van de Bondekoschool vonden en wat
hun wensen waren. Ze waardeerden de school om veel
verschillende zaken zoals het leren van de Engelse taal, het
rekenwerk, het Ipad gebruik, de onderwijzers, de sfeer, de excursie,
de mentorgroep, de sportkleding, de boeken, het speelmateriaal, de
creatieve en de praktische vakken. Ze schrijven vrij vaak dat ze
meer zelfvertrouwen krijgen en ook als meisje een eigen mening
durven te vertellen. De school is meer dan kennis in het hoofd
stampen. Dat het volgens Theo om het totaal van de ontwikkeling
van hand, hoofd en hart moet gaan, lijkt bij de leerlingen gestalte te
krijgen. Ze hadden nog wat te wensen. Meer afwisseling in het eten,
meer excursies en er een kostschool van maken, schrijven ze.
Dit keer opmerkingen over het lezen van boeken. Via Biblionef
kunnen boeken voor de bibliotheek worden aangeschaft, waar de
leerlingen de boeken kunnen lenen. Biblionef heeft een kantoor in
Den Haag.
Vinden de leerlingen boeken lezen wel leerzaam? Ja, velen vinden
het prachtig. Ze kunnen een samenvatting maken en er een verhaal
over vertellen in de klas. Ze leren andere Engelse woorden en ze
gaan ook eigen verhaaltjes schrijven. Maar niet alle boeken vallen in
goede aarde. Een boek als ‘De Koopman van Venetië’ spreekt niet
erg aan en een eenvoudig boek van Shakespeare over Julius
Caesar ook niet. Wat spreekt dan wel aan?
Kagonge Francis. Ik hou van lezen. We hebben in de klas veel
boeken gelezen zoals The Great Temptation en Zoo Keepers. Daar
heb ik veel van geleerd. Zo leer ik nieuwe Engelse woorden, leer de
spelling van de woorden, leer er met klasgenoten over te praten en
put er moed uit. Ik dank Bondeko voor deze boeken en vraag of
jullie nog meer boeken willen sturen.
Ik ben Ssendijja Henry en zit in groep 5. Ik heb o.a. de volgende
boeken gelezen: Ik groei ook - Speel niet met vuur - Monde het
moedige meisje - De slechte vrienden - Wat op aarde - Veilig
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bewaren - en veel andere. Het lezen verbetert mijn woordenschat,
verbetert de goede schrijfwijze van woorden en het geeft me meer
zelfvertrouwen. Ik zou nog wel meer interessante boeken willen
lezen waarin mooie verhalen staan.
Ik ben Nyangoma Favour van groep 6. Ik heb boeken gelezen zoals:
De grote verzoeking- Moet ik dat aan mijn vader vragen? - Waarom
mammie het huis verliet.
Ik moet veel woorden in het woordenboek opzoeken. Ik leerde ook
samenvattingen te maken, die ik voor de klas moest presenteren.
Dat heeft me meer zelfvertrouwen gegeven. Ik wil ook graag dat er
wat meer boeken komen met minder bladzijden. Daar kun je
gemakkelijker een samenvatting van maken.
Ik ben Nakalema Peninah en zit in groep 6. Ik heb boeken gelezen
als: Speel niet met vuur – Anena’s overwinning- Zeeschildpadden en
nog vele andere. Ik leer meer over de aardrijkskunde van andere
landen. Door te lezen leer ik beter de Engelse taal. Ik leer ook om
meer respect voor anderen te hebben en vergevingsgezinder te zijn.
Ik hoop dat er nog meer interessante boeken naar onze bibliotheek
worden gestuurd.
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Jane’s Children’s Home
Rixt Lanting
“Ben jij niet in Uganda? Je bent er toch ieder jaar rond deze tijd?“.
Deze vragen kreeg ik de afgelopen tijd vaak te horen. Nee, ik ben dit
jaar thuis. Helaas, dat wel. Het zit er even niet in.
De school start later dan normaal vanwege de verkiezingen, die het
nodige oproer veroorzaakten. Men moet het voorlopig even zonder
mij doen, maar dat gaat ongetwijfeld lukken. Natuurlijk mis ik het. Ik
ben er graag en voel me verbonden met al die mooie mensen en
lieve kinderen. Misschien later dit jaar.
Vooral de kinderen van Jane zal ik nu niet kunnen omhelzen,
knuffelen en mee stoeien. Dat gaat me aan het hart. Gelukkig heeft
mijn partner Maarten voor mij de honneurs waar kunnen nemen en
heeft ze opgezocht. Tot mijn grote ontsteltenis kwam hij met
schokkende verhalen thuis.
Een aantal weken geleden is er ’s nachts een insluiper in huis
geweest. Jane werd wakker van gemorrel aan de deur. De boef
kwam binnen en forceerde de tussendeur die Jane altijd op slot
doet. Met al haar kracht probeerde ze de deur tegen te houden,
maar de man was sterker en Jane viel tegen de grond. Met al haar
moed smeekte ze de man de kinderen met rust te laten. Hij beet
haar en dwong Jane haar mobieltje te geven en nam het weinige
geld dat ze had mee. De paar shillings die ze met veel moeite
verdient met het maken en verkopen van chapatti’s in haar winkeltje.
De man ging er met de buit vandoor, Jane in shock achterlatend.
Wat een lafaard om een kwetsbare vrouw van haar weinige
bezittingen te beroven. Bah. Jane, die toch al zo kampt met een te
hoge bloeddruk was uiteraard helemaal de kluts kwijt. Een opname
in het ziekenhuis volgde, waar ze na dagen aan het infuus haar
bloeddruk weer naar beneden kreeg. Nu zorgt ze weer volop voor
de kinderen, maar de schrik zit er nog steeds in.
Van haar zoon Kaguma kreeg ik nog een akelig verhaal te horen
over de kippen, die ze houden. Door een enge kippenziekte zijn er
van de 600 kippen 400 dood gegaan. Een groot drama uiteraard,
want de investering was groot en de eieren verkoop ligt daardoor
helemaal stil. Eerder hadden dieven al 150 kippen gestolen door het
hok te vernielen. Met de inkomsten van de eierenverkoop kon
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Kagumba de dame betalen die Jane helpt met wassen en
huishoudelijke klussen. Kagumba heeft haar voorlopig naar huis
moeten sturen tot er weer geld is om haar te betalen. Jane moet nu
alles weer alleen doen. Je probeert iets op te bouwen en het wordt
weer bij je voeten afgebroken. Heftig, maar wat te doen?
Volgens Maarten zijn de kinderen dringend toe aan nieuwe
matrassen, kussens en beddengoed. De kwaliteit van materialen is
in Uganda bar slecht. Ik versleep daarom geregeld beddengoed
vanuit Nederland. Ik wil nu voor de kinderen nieuwe matrassen en
beddengoed laten kopen. U mag me ook uw ongebruikte
eenpersoons hoeslakens en dekbedhoezen geven, dan zorg ik
ervoor dat het in Uganda komt. Uiteraard wil ik ook graag dat de
wasvrouw weer terugkomt om Jane te ontlasten. Verder moeten er
weer extra vitamines gestuurd worden, want een paar kinderen
hebben ernstige malaria gehad, met ziekenhuisopname tot gevolg.
Ook dat kost veel geld. En er moet weer schoolgeld betaald worden,
met nieuwe uniformen, schoenen, toiletpapier en bezempjes voor
school, een kostenpost van 800 euro. Je voelt vast wel waar ik op
aan stuur…Ja, Jane en de kinderen kunnen jouw hulp goed
gebruiken. Er zijn al een paar vaste sponsors, die ons helpen, maar
we kunnen elke euro goed gebruiken. Wil je helpen met een
bijdrage, dan zou dat geweldig zijn. Een kip kost 10 euro, een
matras 40 euro, een laken 8 euro, een deken 15 euro, een uniform
25 euro, multivitaminen 14 euro. Elke bijdrage is van harte welkom.
Je kunt het storten op de Bondekorekening met vermelding S.R.
Lanting.
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Opgave mailadres donateurs en sponsoren
Joost Hetsen
Omdat steeds meer gecommuniceerd wordt via de computer, zijn wij
benieuwd of wij daar ook meer gebruik van kunnen maken om u
informatie over onze stichting per email te sturen.
Wij zouden het erg op prijsstellen als u uw naam adres, postcode en
woonplaats plus uw emailadres aan onze ledenadministratie wilt
doorgeven.
Dan kunnen wij ons ledenbestand controleren en aanvullen met uw
emailadres.
U kunt de ledenadministratie hiervan op de hoogte stellen door een
bericht te sturen naar info@stichtingbondeko.nl .
Uw emailadres wordt alleen gebruikt om informatie over onze
stichting te geven en korte berichten door te geven: bijvoorbeeld de
aankondiging van een bijeenkomst.
Als u geen mailadres heeft zullen wij gebruik blijven maken van uw
postadres. Ook de Amahoro ontvangt u gewoon per post.

Global Books Foundation steunt stichting Bondeko
Denise van Dijk
Stichting Global Books Foundation heeft bekend gemaakt stichting
Bondeko te willen ondersteunen met een financiele gift ter waarde
van 1000 Euro. Hiermee kan een kind voor de gehele duur van 5
jaar de basisschool
van Bondeko volgen in Uganda.
Global Books Foundation is een non-profit organisatie met de missie
intercultureel begrip te stimuleren en cultureel erfgoed te
preserveren door lokale volksverhalen vanuit de hele wereld te
publiceren in een kinderboekenlijn. De opbrengsten van de boeken
worden gebruikt om educatie te versterken in landen die dit het
meest nodig hebben. Dit wordt gedaan door middel van een
beurzenfonds voor studenten met een arm sociaal-economische
achtergrond en door het ondersteunen van scholen en bibliotheken
met de benodigde materialen.
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De boeken van Global Books Foundation zijn ontworpen om het
intercultureel begrip van jongeren te stimuleren en cultureel erfgoed
te preserveren. Het eerste boek over Kenia bestaat uit een
introductie over Kenia, een korte Swahili taalles, en 4 volksverhalen
van 4 verschillende stammen uit Kenia. Verteld door de mama’s in
Kenia. Het boek is prachtig geïllustreerd door Erik Weessies. 70%
van de opbrengsten is nu gebruikt om aan stichting Bondeko te
doneren. Door uw kind of kleinkind voor te lezen uit dit prachtige
verzamelwerk, geeft u andere kinderen in de wereld ook een kans
op onderwijs!
Lees meer over Global Books Foundation op
www.globalbooksfoundation.nl en zie daar ook hoe u het boek kan
bestellen. Voor meer informatie kunt u een email sturen naar
denise@globalbooksfoundation.nl
.
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