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Voorwoord           
Jos van Baarsen 
 
De nasleep van de aanslagen in Parijs van 14 november en de 
dreiging in Brussel klinken nog na in mijn hoofd. De media staan 
bol van dreigingen.  
Heel veel mensen worden angstig en zien de toekomst met zorg 
tegemoet. Het is m.i. een vorm van nieuws verstrekking die angst 
ook aanwakkert.   
Het ‘kleine’, maar positieve nieuws verschijnt niet zo vaak in de 
media. Het nieuws over het werk van vele mannen en vrouwen in 
de landen ‘in het Zuiden’ ook niet.  Ook daar wordt  tegenwind en 
tegenslag ervaren, maar  er is ook positief nieuws.   
Omdat dit soort nieuws niet veel in de kranten en de TV komt, ligt 
er weer een Amahoro voor u.   
In dit nummer staan onderwerpen die Theo en het Bondeko 
bestuur de afgelopen periode hebben bezig gehouden.  
Eén van de grote verantwoordelijkheden is de Bondeko-school 
waarvan we nu al 8 jaar de hoofdsponsor zijn.  
Dank zij grote en kleine sponsoren / donateurs  en ondersteuners 
heeft de Stichting bereikt dat deze school een voortrekkers rol 
speelt in de regio.  
Jan Aukema geeft een samenvatting van de eindrapportage van 
Theo over de inzet van sponsor gelden van Impulsis.  De 
ondersteuning  van Impulsis/Edukans  is dit jaar beëindigd en is 
met deze laatste uitvoerige rapportage naar beider tevredenheid 
afgerond. 
Het Impulsis logo sierde vier jaar lang de Amahoro en onze 
website. Elke € 0,50 die u als donateur aan ons overmaakte werd 
door hun bijdrage € 0,75 waard.  
We hebben nog twee grote donateurs, die ons  steunen: de 
stichting MWH, en ‘Wees een Kans’. Daarnaast hebben we de vele 
sponsoren, zonder wie we de school niet draaiende kunnen 
houden. 
Wij zijn in bespreking met Wilde Ganzen om met ons project bij hen 
aan te sluiten.      
Drie stagiaires Michelle, Natasja en Sandra van de Pabo uit Zwolle 
blikken kort terug op hun stage periode op de Bondeko-school.  
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In het vorige nummer beschreef headmaster George van de 
Bondekoschool zijn inzet en zijn zorgen.  
Nu komen een paar leerlingen uit klas zes aan het woord die 
beschrijven wat zij prettig vinden aan de Bondeko school, wat zij 
leren én wat zij nog wensen !  
Van mijn hand vindt u een kort verslag van mijn reis die ik met twee 
ooms in juli en augustus maakte naar Uganda en naar Theo. 
 
Dit is dan weer de laatste Amahoro van 2015.  
Namens het bestuur zeg ik u dank voor uw grote en kleinere 
bijdrage dit jaar.  
Zonder uw steun kunnen we niet zovéél betekenen voor de 
kansarme kinderen op de Bondeko school  in Kayunga.  
U mag in het 1ste kwartaal van het nieuwe jaar weer een overzicht 
van uw giften aan Stichting Bondeko verwachten t.b.v. de 
belastingdienst. Dit omdat wij aangemerkt zijn als ANBI instelling.  
 
Rest mij om namens het bestuur en Theo Groot u heel fijne 
Kerstdagen, een goed uiteinde van dit verwarrende jaar en een 
heel goed begin van 2016 te wensen. En hopen dat u Stichting 
Bondeko in het komende jaar blijft steunen met uw bijdrage.  
 
Samenstelling van het bestuur: 
  
Jos van Baarsen, Voorzitter 
Joost Hetsen, Secretaris  
Hans Hoop, Penningmeester 
Rixt Lanting  
Jan Aukema, 
Sjaak Groot  
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Reis	naar	Uganda  
Jos van Baarsen 
 
Een reis ondernemen van meer dan 21 dagen en op pad te gaan 
met twee ooms is beslist niet een alledaagse manier om een 
vakantie door te brengen. 
De vraag van één van mijn ooms om het Bondeko-project in 
Kayunga en Uganda te willen zien werd de basis van een rondreis 
door dit intrigerende en mooie land.  
Deze vraag werd gesteld door een jongere broer van mijn vader, de 
jongste oom sloot zich later aan toen hij van de plannen hoorde.  
En ik? Ik wilde graag onze Bondeko school in Kayunga en ook 
Uganda met eigen ogen zien en de verhalen van Theo Groot ter 
plekke horen.  

 
Als voorzitter van de stichting voel ik mij wel verplicht eens in de 
zoveel tijd me op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen op de 
school! Ja, het was eigenlijk een unieke kans om Afrika,  in dit geval 
Uganda, weer te bezoeken, rond te reizen en Theo en de 
Bondekoschool te bezoeken.  
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We vertrokken op 16 juli  en maakten een prachtige reis, die in 
Uganda begon met het bezoek aan Theo. We hebben gezien hoe hij 
woont, zijn compound vorm geeft en onderhoudt. Ook hebben we 
het eerste huis van het project ‘help juf aan een huis’ gezien en zijn 
er in geweest!  
Het helpt enorm voor een juiste beeldvorming. Het is toch heel 
anders dan informatie uitwisseling in een bestuursvergadering, het 
aanhoren van verhalen van Theo in Nederland of het bekijken van 
foto’ s en filmpjes.  Je staat nu zelf ter plekke!  
 
Na 2 dagen zijn we in de 4 Wheeldrive Toyota gestapt van KED 
safari’s die op ons verzoek een rondrit samenstelde van 21 dagen. 
Abdul onze chauffeur bleek een rustige ervaren chauffeur, die ook 
als gids ons veel over de bezienswaardigheden wist te vertellen.   
Eerst hebben we  een groot deel van de dag in Kampala 
doorgebracht, waar we o.a. de stampvolle taxistandplaats van de 
minibusjes bezochten. 
We zijn naar Jinja gegaan, waar de oorsprong van de Nijl ligt. Daar 
maakten we een  boottocht  over het Victoriameer naar de bron van 
de Nijl.  
Vervolgens naar Mbale vlak bij de berg Elgon, waar het water van 
de vier Sipi watervallen op diverse plekken naar beneden stroomt. 
Vandaar door naar Lira en Gulu. Daar had ik een afspraak met een 
kennis van mijn echtgenote José. Ik heb een genoeglijke middag 
gehad op het pleintje te midden van enige huisjes en hutten, in één 
van de buitenwijken van de stad. 
Door naar het Murchison National Park waar we per  boot naar de 
gelijknamige watervallen  zijn gevaren. Wat een prachtig gezicht, 
wat een geweld!  
Het Murchison Park was onze eerste kennismaking met de 
wildreservaten en nationale parken. We logeerden in het Redchili 
Camp in kleine huisjes. Op het terrein kun je ‘s avonds de 
everzwijnen of een nijlpaard tegen komen. Een prachtige plek. Om 
het ontwaken van de natuur te ervaren maakten we vroeg in de 
ochtend met de auto een game drive. Prachtig.  
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Het voordeel van veel kilometers afleggen is dat we zo goed de 
situatie in de verschillende delen van het land konden vergelijken.  
Er wordt veel aan landbouw gedaan, meestal op kleine akkers, waar 
de mensen voor hun eigen onderhoud enige producten verbouwen. 
Er is ook grootschalig landbouw. We hebben onmetelijke hectaren 
met suikerriet gezien. En er zijn gebieden met thee en koffie 
culturen.   
Van Murchison Park zijn we naar Port Fortal gegaan, een 
dynamische provincie stad. Daar  hebben we o.a. heel lekker 
gegeten in het restaurant  ‘Dutchess’ van een Nederlands echtpaar.  
In de omgeving van Port Fortal hebben we veel kilometers gemaakt. 
Het wildpark viel qua dieren tegen, die waren net allemaal even 
ergens anders heen.  
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Een nieuwe kans kregen we in Kibale National Park, waar we een 
prachtige wandeling maakten in de Bigodi Wetlands, met heel veel 
vogels.  
Door naar Kasese waar we probeerden de kopermijn te bezoeken. 
Maar deze was hermetisch afgesloten van de buitenwereld. De 
Chinezen starten daar de mijnen weer op!  
Vervolgens zijn we doorgereisd naar het Queen Elisabeth National 
Park. Een boottocht op het Kazinga-kanaal tussen het Edward - en 
George meer hoort daar ook bij. Het park heeft een grote 
verscheidenheid aan dieren.  
Vervolgens verder getrokken naar het prachtig gelegen Bunyonyi 
meer. Hier hebben we een beetje uitgerust van de afgelopen dagen, 
wat wandelingen gemaakt en een boottripje over het meer. Via Lake 
Mburo National Park met de vele zebra’s en de steden Mbarara en 
Masaka zijn we teruggegaan naar Kampala. De laatste dag hebben 
we in Entebbe nog de Botanische tuin bezocht.  
Met heel veel indrukken vlogen we huiswaarts waar we op Schiphol  
door onze familieleden werden opgewacht. Een bijzondere reis 
kwam tot een einde.  
 
Bijzonder om Uganda te bezoeken met twee ooms, zodat zij met 
eigen ogen een ander beeld van Uganda konden opbouwen en het 
Bondeko project konden zien. De ontmoeting met Theo Groot heeft 
veel begrip voor zijn wijze van leven en werken opgeleverd.  
Bedankt Omes! 
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Einde bijdrage Impulsis/Edukans            	
Theo Groot/Jan Aukema 
 
Elke 50 cent voor Bondeko was afgelopen vier jaar in feite 75 cent 
waard, dit dankzij de extra Impulsis/Edukans bijdrage. Totaal  bracht 
dat bijna 40.000 euro aan geld op. Om deze financiering te krijgen 
moesten we zelf ook ruim 80.000 euro bijeen brengen en dat lukte 
ons omdat naast onze eigen fondsenwerving ook twee stichtingen 
MWH en Wees een Kans ons zonder specifieke voorwaarden 
ondersteunden. Totaal een fors bedrag waar we de school vier jaar 
lang van hebben kunnen laten draaien en waardoor we ook een 
aantal nieuwe initiatieven konden opstarten. Veel dank daarom aan 
Karel van Impulsis, Hans en Jeannette van MWH, Jan van Wees 
een Kans en al onze leden en donateurs. Dank ook aan Theo die 
steeds uitgebreide jaarverslagen moest maken en Gerard van Haren 
die het financieel moest organiseren vanuit Nederland.  
 
Edukans moest september 2015 met de financiële ondersteuning 
stoppen omdat de overheid een enorm bedrag gaat korten op de 
begroting van Edukans en gelijksoortige NGO’s. Een twijfelachtige 
ombuiging van beleid richting andere doelen. Wij menen dat het geld  
niet beter besteed had kunnen worden. Uit het uitgebreid 
eindverslag over dit jaar van Theo aan Impulsis (uiteraard in het 
Engels) haal ik onderstaande informatie.  
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Nieuwste ontwikkelingen 
- Het gebruik van iPads op onze school, met de toepassing 

van de rekentuin en taalzee was nieuw dit jaar. Nieuw voor 
Afrika ook. We denken dat het een heel bruikbaar systeem 
kan worden en hebben daarom 16 iPads aangeschaft.  

- De school organiseerde een schoolreisje. Dit doen we 
vanwege de kosten niet elk jaar maar eens per twee jaar.  

- Vijf onderwijskrachten hopen een cursus aan de Uganda 
Martyrs universiteit eind dit jaar met succes af te ronden. 
Twee anderen hebben nog een jaar te gaan.  

- De  school heeft een voorbeeld functie voor andere 
basisscholen gekregen. De bijdragen van Rixt Lanting, 
Annemieke Mol Lous, Ellen Zonneveld en anderen hebben 
een flinke duw in de ontwikkelingen van het onderwijs op 
onze school gegeven om zover te komen Zonder hun 
bijdrage op onderwijskundig vlak zou het ook niet mogelijk 
zijn geweest. 
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Een glimlach op gezichten 
De bijdrage van onze donateurs (individuele leden en geestverwante 
stichtingen) brengt een glimlach op de gezichten van de leerlingen. 
Kinderen van arme ouders krijgen kansen die ze anders nooit 
hadden gekregen. 58 miljoen kinderen in de hele wereld tussen 6 en 
11 jaar hebben geen toegang tot basisonderwijs, ook al zou ieder 
kind dat  volgens de millennium doelstelling wel moeten hebben. En 
als de kinderen al naar school gaan is de kwaliteit van het onderwijs 
vaak beneden peil. Vanaf 1997 moest elk kind in Uganda naar 
school omdat toen gratis lager onderwijs voor iedereen werd 
ingevoerd. Toch haalde 5% niet de eerste klas en haalde vervolgens 
68 % niet de eindklas. Daarmee staat Uganda in de twijfelachtige 
top van de hoogste scores van de wereld. Met name de uitval van 
meisjes is nog steeds dramatisch. Te grote klassen, afwezigheid van 
leerkrachten (27 % in Uganda) en van leerlingen, corruptie, gebrek 
aan onderwijskwaliteit, transportkosten, niet effectieve 
leerprogramma’s, gebrek aan betaalbare leermiddelen, armoede en 
thuis meehelpen zijn belangrijke oorzaken. Vooral de 
plattelandsscholen treft dit lot. In Uganda worden onderwijzers vaak 
slecht opgeleid en slecht betaald en soms zijn ze onbevoegd. 
Bondeko trof die situatie in 2007 bij de overname allemaal aan. Daar 
is dus een flinke draai aangegeven, met het gevolg een glimlach op 
de gezichtjes van leerlingen. (Meestal dan…) 
 
Onderzoek 
De schoolcapaciteit is 245 leerlingen, met maximaal 30 kinderen per 
klas en wat meer in de PP, het voorschoolse jaar. Dit jaar wilden 70 
nieuwe kinderen naar onze school, maar we laten slechts 32 toe in 
de PP. We doen niet aan instromers van andere scholen in de rest 
van de klassen. Dat is bij andere scholen wel gebruikelijk. Het beleid 
is om evenveel meisjes als jongens toe te laten, maar ongemerkt 
werden de laatste tijd meer jongens binnengelaten omdat ze al een 
voorsprong hadden opgebouwd. Het wordt nu weer teruggebracht 
naar half om half. De sociaal werkster bezoekt de ouders als er iets 
met een leerling aan de hand is. 
Met hulp van studenten uit Nederland is een onderzoek uitgevoerd 
naar de thuissituatie van de leerlingen. De meeste ouders van de 
leerlingen van de Bondekoschool hebben niet meer dan lagere 
school gedaan, hebben tijdelijk werk of een kleine nering en 
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verdienen 1-5 euro per week. 80 % is katholiek of protestant, 10 % 
is moslim en 10 % anders.  
20 % van de ouders komt oorspronkelijk uit een ander deel van 
Uganda en 20 % van de ouders is alleenstaand. 65 % woont in een 
huis met een uitgebreidere familie, d.w.z. dat er naast ouders en 
eigen kinderen er nog andere familieleden inwonend zijn. De 
moeders hebben vaak een leeftijd tussen 20 – 30 jaar en de vaders 
tussen 35- 50 jaar. De meesten moeten van dag tot dag zien te 
overleven en alle energie gebruiken om het hoofd boven water te 
houden. Met veel inspanning en enig succes raken ouders gelukkig 
steeds meer bij de school betrokken. Ze begrijpen ook steeds beter 
de opzet en werkwijze van de school.  Ouders beginnen nu ook 
actief mee te werken door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de 
kinderen veilig een drukke weg naar school  kunnen oversteken. Het 
maakt ook dat de schoolbijdrage tegenwoordig veel sneller binnen 
komt. De conclusie van het onderzoek was wel dat de 
Bondekoschool veel kinderen uit de minder kansrijke gezinnen 
betrekt, tenslotte onze doelstelling. 
 
Oplossingsgerichte instelling 
Er zijn veel dagelijkse problemen, die op school opgelost moeten 
worden. We zijn steeds gericht om op een positieve manier naar 
oplossingen te zoeken en wensen niet in de problemen te blijven 
hangen. Dit gebeurt door kwaliteitsonderwijs te bieden, een goed 
onderwijsteam te vormen, de ouders bij het onderwijs te betrekken 
en een rolmodel voor de omgeving te zijn.  
Voor de hoogste klassen gaan de onderwijzers zich nu in twee 
vakken specialiseren bv in rekenen en aardrijkskunde. Om de band 
van een leerling met een vaste onderwijskracht te behouden zijn 
mentor groepen ingesteld ter grootte van 15 kinderen van 
verschillende klassen, waar die leerkracht elke dag een half uur 
contact mee heeft.  
Rixt Lanting heeft in het voorschoolse jaar haar methode van Happy 
Start toegepast. Daardoor zijn er bij de start van het eerst schooljaar 
al vele basisvaardigheden op een speelse manier aangeleerd, zoals 
de ontwikkeling van de fijne motoriek, kunnen schrijven, letters 
kunnen herkennen, Engelse woorden kunnen gebruiken, kunnen 
tellen etc. 
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Verder heeft Rixt het begrijpend lezen en een juiste spelling van 
Engelse woorden ingevoerd, waarbij leerlingen elkaar corrigeren. 
Het actief leren wordt later ook met de methodiek van Jolly Phonics 
in het onderwijs gestimuleerd. Met het Aflatoun programma worden 
vooral de sociale vaardigheden gestimuleerd.Er zijn ook groepen 
gevormd m.b.t. de oefening van vaardigheden  in tuinieren, 
kippenhouden, hygiëne, schilderen, koken etc.  
Het gebruik van de taal- en rekentuin via de iPads waar begin 2015 
mee is gestart, is dus een volstrekt nieuwe aanpak. Dit interactief 
onderwijsprogramma is ontwikkeld door de universiteit van 
Amsterdam en wordt door Annemiek Mol Lous van de universiteit 
van Leiden en Ellen Zonneveld begeleid. 

 
De leeromgeving  
De persoonlijkheidsvorming staat in ons onderwijs centraal. Er zijn 
allerlei basisvoorwaarden nodig om goed onderwijs mogelijk te 
maken in een schone, veilige, stimulerende en creatieve omgeving. 
Voor dat doel zijn er de afgelopen jaren veel investeringen gedaan. 
We hebben nu geschikte schoollokalen, een bibliotheekje voor 
leesboeken (met behulp van de stichting Biblionef), een vast 
schoolritme, onderwijzers die vragen aan kinderen stellen en een 
hoofdonderwijzer die eerder dan anderen op school aanwezig is en 
later vertrekt. Als de elektriciteit weer eens uitvalt, zijn er wat accu’s 
om de belangrijkste zaken gaande te houden. Er is een keukenblok 
en er zijn eko toiletten, er is een waterpomp en er is internet. 
Onderwijskrachten krijgen bijscholing, en we willen nu ook zorgen 
voor hun huisvesting. We zien graag gemotiveerde leerkrachten en 
gemotiveerde leerlingen. Anders dan op de meeste andere 
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basisscholen worden de 180 dagen onderwijs ook uitgevoerd, met 
voor de hogere klassen nog lessen op de zaterdagmorgen. En niet 
onbelangrijk is natuurlijk de toegenomen betrokkenheid van ouders 
bij het schoolgebeuren. 
 
Leertijd 
De Bondekoschool heeft een opvallend laag percentage absentie. 
Voor onderwijskrachten 0.6 % en voor leerlingen 7 %. Voorheen 
was dit veel hoger. Soms werden toen kinderen van school gestuurd 
tot de ouderlijke bijdrage was betaald, maar ook door veel 
voorkomende redenen als honger, ziekte, menstruatie, incest of 
lijfstraffen.  
De daling van absentie komt door een aantal maatregelen: 

- Voor de start van de lessen krijgen kinderen pap en ’s 
middags krijgen ze een maaltijd.  

- Voordat de kinderen op school komen moeten de ouders 
eerst een hogere bijdrage betalen, wat problemen later 
voorkomt.  

- Meisjes krijgen Afripads voor gebruik tijdens de menstruatie.  
- Leerkrachten die lijfstraffen geven worden, na een 

waarschuwing, ontslagen.  
- We hebben muskieten netten verstrekt, waardoor het aantal 

malaria gevallen drastisch is gedaald 
 
Resultaten 
Over de hele linie gaan de schoolresultaten omhoog. Dit is het 
duidelijkst meetbaar bij de rekenvaardigheden en het Engels 
taalgebruik. Hoe het dit jaar met de landelijke examens in oktober 
afloopt weten we nog niet, omdat die resultaten pas in februari 
volgend jaar bekend worden.  
Maar we hebben goede hoop op mooie resultaten. Dat mag ook wel, 
want de kosten zijn aanzienlijk, voor 2015 rond de 50.000 euro; per 
kind komt dat op 200 euro per jaar waarvan de ouders 40 euro 
bijdragen. Daar moeten we flink voor aan de bak, maar we zijn er 
meer dan ooit van overtuigd dat goed lager onderwijs een bijdrage 
aan de ontwikkeling van kinderen is, die de kosten meer dan waard 
zijn. 
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Stagetijd    	
Michelle, Natasja en Sandra	

Na een weekje thuis in het koude Nederland, komt bij ons steeds 
meer het besef bovendrijven welke geweldige ervaring wij hebben 
mogen opdoen op de Bondekoschool. We zijn op deze school 
ontvangen door een erg warm team van leerkrachten. Ze zijn stuk 
voor stuk leergierig en betrokken bij hun leerlingen. En ze zijn blij 
met de gegeven hulp. Ook de leerlingen zijn hartverwarmend. Ze 
zijn positief ingesteld, enthousiast en willen graag leren. Wanneer je 
de leerlingen even individuele aandacht geeft, stralen ze de hele 
dag. We hebben ons vooral met het onderwijs in de onderbouw 
beziggehouden en waren verbaasd over de kwaliteit van het 
onderwijs. De leerkrachten in de onderbouw zijn positief, interactief 
en maken graag gebruik van liedjes en dansjes om de 
concentratieboog van de leerlingen te verlengen. Zo worden de 
lessen heel gevarieerd aangeboden. 
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Wel viel het ons op, dat de leerlingen niet of nauwelijks in de gaten 
worden gehouden, waardoor sommige leerlingen het tempo in de 
klas niet bij kunnen houden. We hebben ons vooral met deze 
leerlingen beziggehouden en hebben de leerkrachten ondersteund 
in het begeleiden van deze leerlingen. Hierbij zagen we dat de 
leerkrachten zeker wel weten wat er nog verbetert kan worden in 
hun onderwijsaanpak, maar dat ze niet weten hoe dat te doen. We 
vinden het heel positief, dat de leerkrachten het al signaleren en ze 
zullen hier met een beetje hulp van Bondeko zeker nog in groeien. 
We hebben van onze stage op de Bondekoschool zelf ook heel veel 
geleerd en hopen dat we de leerkrachten en leerlingen waardevolle 
dingen hebben meegegeven. We kijken terug op een heel mooie tijd 
in het prachtige Uganda. 
  
	
Stage	en	Vrijwilligers	protocol	
Joost Hetsen 
 
Wellicht is het u opgevallen dat er regelmatig ingezonden 
verhaaltjes van stagiaires en vrijwilligers in de Amahoro verschijnen. 
Stichting Bondeko juicht het van harte toe dat enthousiaste mensen 
een steentje willen bijdragen. Niet alleen delen we graag onze 
passie voor de school met anderen, ook denken we dat de school 
profiteert van nieuwe kennis en energie van buitenaf. 
 
Met goede intenties alleen komen we er echter helaas niet. Het is 
belangrijk om goede afspraken te maken. De Stichting heeft dan ook 
een protocol opgesteld om wederzijdse verwachtingen juist te 
kunnen afstemmen, zodat de stage/vrijwilligerswerk voor alle 
partijen een succeservaring kan worden. 
 
Het protocol kunt u terugvinden op onze website. En mocht u 
geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk of in een stage, dan kunt u 
contact opnemen met Rixt. Zij coördineert dit project en zorgt 
daarmee voor een goede voorbereiding en begeleiding. 
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De	stem	van	enkele	leerlingen 
Jan Aukema 
 
Het schoolhoofd heeft iets in een vorig nummer geschreven. Nu 
komen enkele leerlingen uit groep 6 aan het woord met wat zij van 
de Bondekoschool vinden, gevolgd door nog een aardig wensen 
lijstje uit diezelfde klas. We kunnen nog wel even vooruit met het 
doen van investeringen als het aan de leerlingen ligt… 
 
Ik heet Namusoko Tendo. 
Wat ik leuk vind aan de Bondekoschool? Onze onderwijzers 
vertellen ons nieuwe dingen en nemen ons mee op excursie. Zo 
leren we verschillende plaatsen kennen. Onze sportkleding helpt 
ons er mooi en schoon uit te zien. Onze mentorgroep leert ons hoe 
we ons netjes en goed kunnen gedragen. We lezen boeken en 
maken samenvattingen, wat ons helpt in gebruik van de goede 
spelling en in de juiste uitspraak van Engelse woorden. En we 
kunnen in de mentorgroep met elkaar van gedachten uitwisselen. 
De Ipad helpt ons om meer dingen van de grote wereld te leren 
kennen, zodat we beter weten in welke wereld wij leven en helpt ons 
verder met dingen als rekenen en taal. 
Speelmaterialen als ballen helpen ons te ontspannen. De ballen 
gebruiken we bij korfbal en voetbal, waarin we onze talenten kunnen 
laten zien. 
Wat ik niet leuk vind aan onze school is dat we steeds onze 
schoenen uit moeten trekken. Daar word ik moe van en onze sokken 
worden vies.  
 
Ik heet Namukwaya Kate 
Ik zit in klas 6. In de eerste plaats wil ik onze direkteur mr. Theo 
Groot bedanken en alle sponsors die de school ondersteunen met 
dingen die ik leuk vind. Dat zijn de mentorgroepen, de extra 
waterput voor het drinken en voor het wassen van de handen, de 
excursie naar de bron van de Nijl, de kennis over landbouw, over de 
huishouding en de creatieve dingen. De mentorgroep heeft me 
geholpen met lezen, schrijven en samenvattingen maken. Het meest 
leuk vind ik Ipad gebruik en de mentor groepen. De Ipad heeft me 
geholpen met het rekenwerk met optellen, vermenigvuldigen en 
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delen. Kunnen jullie niet met een internaten beginnen, zodat we nog 
beter kunnen worden? 
 
Ik heet Nakyenwe Hope 
Het meest leerzaam vind ik wat we leren over kippenhouderij, over 
de huishouding met het bakken van koekjes, het maken van 
pannenkoekjes, het zaaien, de bonenteelt en wat verteld wordt over 
koeien, geiten en konijnen. Daarnaast houd ik van het gebruik van 
Ipad en van de speelmaterialen. We krijgen kleine cadeautjes als 
beloning, dat is prachtig. We moeten meer interessante uitstapjes 
maken om ons land beter te leren kennen.   
 

 
 
Ik heet Abartesi Kellen  
Ik hou van de sportkleren. Het geeft mijn school en mij een eigen 
identiteit. Ik leer vaardigheden hoe mijn kleren te wassen, hoe te 
koken, hoe bloemen te kweken, hoe kralen te rijgen, hoe een fiets te 
repareren en hoe dieren te behandelen. Deze school is prachtig. Ze 
gebruiken Ipads voor rekenwerk. Dat heb ik nog niet eerder van 
Uganda gehoord. De onderwijzers zijn aardig voor ons, maken 
plezier en helpen ons met het huiswerk. We kunnen vragen stellen 
en we krijgen een antwoord. Wat ik minder leuk vind aan school is 



	 20	

dat we steeds posho moeten eten. Ik heb liever een dag rijst en een 
andere dag posho. En ik zou er graag een kostschool van willen 
maken.  
 
Wat zeggen de anderen van klas nog meer?  
Ik kan nu mijn moeder leren hoe ze koekjes moet bakken. Ik hoop 
dat er meer Ipads komen. 
Ik vind het leuk dat de verjaardagen worden gevierd. 
De mentorgroep geeft me zelfvertrouwen. Dank voor wat jullie 
allemaal voor ons doen. En ik wil graag dat er meer woordenboeken 
komen, dat is de sleutel naar succes. Ideaal is als elke leerling een 
eigen woordenboek heeft. 
We hebben mooie klaslokalen gekregen, we hebben elektriciteit en 
we hebben zelfs een omheining, waar geen hond meer doorheen 
kan komen. 
Mijn ideaal van eten is; twee dagen posho en bonen, twee dagen 
aardappelen en pinda’s, en een dag van de week rijst met vlees… 
Neem eenvoudige technische middelen mee, die we kunnen 
gebruiken bij de reparatie. En we kunnen wel meer afvalzakken op 
school gebruiken.  
Ik ben een meisje en onze onderwijzers geven ons de vrijheid om 
ook onze mening te vertellen. Wij hebben als meisjes zelfs onze 
eigen bijeenkomsten. Dat vind ik prettig. 
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Dank             
Theo Groot 
	
Het is alweer bijna december als ik dit schrijf.  Weer een jaar voorbij. 
Er is opnieuw veel gebeurd en graag gebruik ik dit laatste nummer 
van Amahoro om jullie allereerst een heel inspirerende kersttijd toe 
te wensen. Ook om jullie te bedanken voor alle steun in welke vorm 
dan ook, om het werk van Bondeko mogelijk te maken. De vele 
giften, groot en klein, die we dit jaar weer kregen; bedankt alle 
donateurs van Bondeko, bedankt ook de verschillende stichtingen 
die ons helpen: Hans en Jeannette van MWH, Jan van Wees een 
Kans, Paul van de St. Martinusschool in Utrecht,  de leden van de 
Inner Wheel club in Dronten, de mensen van MOV Zeeland. 
Samen hebben jullie het mogelijk gemaakt om ook dit jaar weer een 
verschil te maken in het leven van velen. Ik denk dan aan de 
kinderen op de Bondeko school, de scholieren die middelbaar of 
hoger onderwijs kunnen volgen, jongeren die ondersteuning kregen 
om hun toekomst uit te bouwen. Maar ook mensen die een crisis 
doormaakten vanwege een spoedoperatie of die andere medische 
hulp nodig hadden of een huis dat door storm vernield werd, of een 
jong meisje dat aids remmers moet gebruiken. Zonder jullie hulp zou 
dat allemaal niet mogelijk zijn geweest. 
  
Veel dank ook aan Rixt, Annemieke en Ellen die zich hier op school 
inzetten om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. En ook de 
bestuursleden van Bondeko reuze bedankt. In veel opzichten is het 
geen gemakkelijk jaar geweest. We moesten afscheid nemen van 
Gerard van Haren en ook de afwikkeling van de Impulsis 
ondersteuning vroeg extra aandacht. Maar met elkaar kunnen we 
toch terug kijken op een jaar waarin we concreet gestalte hebben 
kunnen geven aan onze solidariteit met mensen die het heel wat 
minder hebben. Kerst is niet alleen een familiefeest van gezellig 
samen zijn en van licht en nieuw begin. Het is ook de vervulling van 
de profetie van Jesaja dat er redding is voor wie onderdrukt wordt en 
uitzicht voor wie zonder hoop is. 
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Zelf kijk ik weer terug op een druk en vol jaar. Geen moment gehad 
om me te vervelen. Begin september werd ik 60 jaar maar toch voelt 
dat niet zo. Kleine lichamelijke gebreken steken af en toe de kop op 
en mijn verzekeringspremie verdubbelt opeens maar verder valt er 
niet te klagen en ik heb nog genoeg plannen!  
Dit jaar ben ik met de feestdagen in Uganda. Eugene komt over uit 
Zuid Afrika, hij heeft een moeilijke tijd achter de rug en voor alle 
‘pleegkinderen’ is het ook wel weer eens fijn dat ik er ben. Veel 
Ugandezen gaan in de kerstvakantie terug naar hun dorp en dus zijn 
de wegen in Kampala weer eens zoals ze dat 20 jaar geleden waren 
toen ik hier voor het eerst aankwam. Waar blijft de tijd. 
 
 
 
 
 

 
Prettige kerstdagen  
 

en  
 

Vrede en alle goeds  
 
 

voor het nieuwe jaar.  


