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Voorwoord  
Joost Hetsen 

De eerste Amahoro van 2018 is een bijzondere, we vieren namelijk 
dat Stichting Bondeko al 10 jaar het bestuur voert van de Muteesa 
school, beter bekend als de Bondekoschool. Een mijlpaal die het 
vieren waard is en dat willen we natuurlijk graag met u doen. En wel 
op zaterdag 26 mei bij Hoeve Vredeveld in Lelystad, voor velen een 
welbekende locatie. De uitnodiging vindt u in deze Amahoro, het 
belooft een hele leuke dag te worden!  

In deze extra dikke Amahoro kijken we daarom terug op de 
afgelopen 10 jaar. In deze periode hebben we veel meegemaakt op 
de school. Het terrein rond de school en de school zelf hebben een 
metamorfose doorgemaakt , de leermiddelen en leermethoden zijn 
sterk verbeterd, met als gevolg dat ook de resultaten erg goed zijn. 
Vele leerlingen hebben de klassen doorlopen, leraren en andere 
medewerkers zijn gekomen en soms ook weer gegaan en we prijzen 
ons gelukkig met de hulp die we gekregen hebben van vrijwilligers 
en stagiaires. In 10 jaar tijd is er dus veel veranderd, maar wat die 
periode zo succesvol heeft gemaakt zijn de constante factoren.  

Theo is natuurlijk vanaf het begin de kartrekker vanuit Uganda, ik 
schrijf ‘natuurlijk’, maar dat is zeker niet iets wat we als 
vanzelfsprekend zien. Theo maakt alles van dichtbij mee, houd de 
rode draad in het oog en ziet de mogelijkheden waar het beter kan. 
Echter is hij ook vaak de eerste die met problemen geconfronteerd 
wordt en daar ad hoc een passende oplossing voor moet vinden. 
Theo vertelt in een interview over zijn ervaringen en blik op de 
school. 
 
Stichting Bondeko kende de afgelopen 10 jaar ook een vaste basis. 
Met Sjaak en Jan als lid en Jos als voorzitter van het bestuur heeft 
Bondeko 3 man die al sinds jaar en dag betrokken zijn en vanuit 
Nederland (en soms op locatie) zo veel mogelijk ondersteuning 
geven en meedenken. Jos heeft als afzwaaiend voorzitten een 
uitgebreid overzicht gemaakt van alle gebeurtenissen op de school. 
Rixt is ook al nagenoeg de gehele periode betrokken bij de school. 
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Als vrijwilliger begonnen, al snel toegetreden tot het bestuur van de 
stichting en vele malen de school bezocht om het onderwijs de 
goede kant op te sturen. Lees meer over Rixt haar verhaal in het 
interview in deze Amahoro. 
 
Daarnaast leest u interviews met medewerkers die al 10 jaar bij de 
school werken: Juf Sarah van P4 en kokin Jessica. Het is fijn om 
loyale mensen te hebben, gelukkig zien we dat de leerkrachten 
steeds langer willen blijven en ook geloven in de doelen en 
methodes van de school. 

 
 
Uiteraard wil ik ook iedereen bedanken die ons financieel gesteund 
heeft. Op vele verschillende manier worden Stichting Bondeko en de 
Bondekoschool financieel geholpen. Organisaties als Wees een 
Kans, Impulsis en met name Stichting MWH zijn erg genereus 
(geweest). Scholen (oa Het Wilgerijs) die met bijvoorbeeld een 
fancy-fair geld inzamelen, inzamelingsacties via kerken, 
crowdfunding, allerlei acties of een speciale aangelegenheid die 
aangegrepen wordt om een bijdrage voor Bondeko te vragen. Een 
heel leuk voorbeeld hiervan leest u ook in deze Amahoro, namelijk 
de jamverkoop van mevrouw Ieta de Jong-Polman. Last-but-not-
least wil ik de enorm trouwe Bondeko-vrienden bedanken! Velen van 
u steunt ons al jarenlang, nog van ver voordat we de Bondekoschool 
zijn gaan runnen, we zijn heel erg blij dat u dat doet. In een tijd 
waarin men zich steeds minder voor langere tijd ergens aan verbindt 
is dat erg bijzonder.  
We	zien	u	graag	op	26	mei	op	de	Bondekodag!	
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Interview	Theo 
 
Je woont nu bijna 25 jaar in Uganda en de laatste 10 jaar ben je 
directeur van De Bondeko school. Hoe is dit ontstaan? 
Als je in Afrika buiten de ‘expat bubble’, zeg maar het kringetje van 
blanken, woont en in een wat meer dorpse omgeving, dan word je 
deel van de lokale gemeenschap. Al is Kayunga, waar ik woon, niet 
echt een traditioneel dorp. Het ligt aan de rand van de hoofdstad en 
veel mensen die hier wonen zijn zelf van elders. Maar toch, je bent 
gekend en je word ook dagelijks geconfronteerd met het leven van 
‘gewone’ mensen. Je ziet hoe armoede om zich heen grijpt, je hoort 
verhalen van kinderen die sterven terwijl dat eigenlijk helemaal niet 
nodig is, je word uitgenodigd voor een lokale bruiloft en ’s nachts 
houdt een lokale bar of kerk je wakker. Er wordt ook een beroep op 
je gedaan. Van vroegere ervaringen in Zaïre en Rwanda weet ik ook 
dat je jezelf wat moet beschermen want voor je het weet word je 
volledig meegezogen in de problemen van het dorp. Je kunt niet 
alles, je kunt je ook niet alles aantrekken; het is kwestie van een 
balans te vinden.  
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Al snel stonden er kinderen op mijn stoep met de vraag ze te helpen 
met ‘school fees’. Ook al is het onderwijs in principe gratis, vrijwel 
alle scholen vragen toch nog een behoorlijk bedrag en dat is niet 
zoals in Nederland een vrijwillige ouderbijdrage. Er moet betaald 
worden voor een uniform, de school maaltijden, de extra toelage 
voor de onderwijzers, school materiaal als schriften, pennen en elk 
kind moet een aantal rollen WC papier meebrengen, een pak 
kopieer papier en wat lokale bezems. Geen geld betekent niet naar 
school gaan. Gelukkig is de Bondeko Stichting er sinds 1982 en op 
die manier kon ik wel een aantal meest arme kinderen helpen. Ik 
denk zo iets van 14, allemaal lagere school leerlingen. Maar de 
school waar ze naar toe gingen, was niet echt een van de betere. 
Een fout management, niet gekwalificeerde onderwijzers, geen eten 
(de helft van de kinderen kwam op een lege maag naar school en 
ging weer op een lege maag terug naar huis), geen leerboeken, 
geen andere leermiddelen. Kortom een bedroevende situatie. Om 
die reden liep het aantal kinderen alleen maar terug en bleven echt 
de allerarmsten over. 
Het ging om een school van de Anglicaanse kerk (Church of 
Uganda) en toen ik eens mijn beklag deed bij een ouderling duurde 
het niet lang of ik kreeg het verzoek om te helpen. Nu ben ik ervan 
overtuigd dat goed lager onderwijs de basis van alles is. En ook 
overtuigd, dat lagere school kinderen nog zo spontaan, oprecht en 
onbevangen zijn dat je je echt geen zorgen hoeft te maken of hulp 
wel goed terecht komt. Goed lager onderwijs is een cadeautje dat 
niemand ze ooit meer af kan nemen. Dus zei ik ja op het verzoek. Ik 
had snel wat gerekend en realiseerde me dat er ongeveer 50.000 
euro nodig zou zijn als investering over een aantal jaren en dat er 
dan jaarlijks zo ongeveer 30.000 euro moest komen om de school te 
laten draaien. Waar dat allemaal vandaan moest komen wist ik nog 
niet, maar ik ben er van overtuigd dat als je je echt belangeloos inzet 
voor de minst kansrijke, met name kinderen, dat het geld dan ook 
wel komt. Toen een Ierse kennis met een flinke cheque kwam als 
eerste bijdrage en ook de stichting Bondeko (enigszins aarzelend) 
groen licht gaf, heb ik de sprong gewaagd. Maar ik had wel wat 
noten op mijn zang.  
Ik wilde dat de kerk me de vrije hand gaf en dat we aan een lange 
termijn zouden denken, een jaar of 15 om te beginnen. Verder wilde 
ik kwaliteit onderwijs voor de meest kansarme kinderen. Niet een 
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beetje oplappen, maar echt laten zien dat ook deze kinderen kunnen 
opbloeien als je ze de kans geeft. En zo zijn we dan in januari 2008 
officieel van start gegaan. 
 
Je moest een hele nieuwe school opzetten, hoe en waarmee ben je 
begonnen? 
Een van de afspraken met de kerk was dat ik met een schone lei 
kon beginnen. Ik wilde geen schulden overnemen en ook wilde ik 
met een nieuwe staf gekwalificeerde mensen van start gaan. De 
ongeveer 80 aanwezige kinderen mochten blijven. Er was eigenlijk 
van alles nodig. Het selecteren en aannemen van nieuwe 
onderwijzers, het aanschaffen van leerboeken, alles eens even 
lekker schilderen en opfrissen, zorgen dat er maaltijden klaar 
gemaakt konden worden. Dat waren de allereerste dingen. En 
natuurlijk zorgen dat we de klassen vol zouden krijgen met 
maximaal 30 kinderen per klas die het ook het meest verdienden. 
De eerste jaren hebben we steeds een aantal grote ‘infrastructurele’ 
dingen aangepakt: een nieuwe keuken, sanitaire voorzieningen 
gescheiden voor jongens en meisjes, een omheining om kinderen 
binnen en honden buiten te houden, een nieuw klaslokaal voor de 
kleuters en de onderbouw, een nieuwe leraren kamer, het 
opknappen van alle lokalen, de aanschaf van nieuw meubilair en 
basis dingen als een fotokopieer apparaat, een computer, een 
waterput en een verbeterde speelplaats voor de kleintjes.  
Maar tegelijkertijd moest er heel wat gebeuren aan de ‘zachte’ kant 
het verzorgen van echt goed onderwijs. Gelukkig waren er al snel 
Nederlandse vrijwilligers bereid te helpen. Rixt en Margreet waren 
de eersten, maar vele anderen volgden: Bert, Katrien, Ellen, 
Annemieke, Marjet, Derk. Allemaal mensen met een schat aan 
ervaring in het lager onderwijs die allemaal vaker komen. Op eigen 
kosten, geheel belangeloos.  
 
Welke kansen zag je voor deze school? 
Ik krijg nog wel eens de ‘kritiek’ dat we teveel inzetten op één 
school. Met hetzelfde geld zouden we meer scholen en meer 
kinderen kunnen helpen. Ik snap die kritiek wel en ik wil ook geen 
oordeel vellen over anderen die op een andere manier werken. Je 
middelen zijn echter altijd ontoereikend omdat het lager onderwijs in 
Uganda over de hele linie vaak slecht is. Mijn opvatting is dat je 
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beter iets heel goed kunt doen op een kleine schaal dan 
middelmatig over de grote linie. Het was en is mijn droom om te 
laten zien dat je kansarme kinderen echt heel goed onderwijs kunt 
geven en dat het niet verschrikkelijk veel hoeft te kosten. We 
hebben met opzet niet geïnvesteerd in chique gebouwen en andere 
flitsende dingen als een schoolbus. Daar gaat het niet om, het gaat 
om wat er in de klassen gebeurt. Ik wilde deze school een voorbeeld  
laten zijn, een ‘center of excellence’ waar anderen kunnen komen 
kijken en leren. 
 
Wat was je grootste uitdaging de afgelopen tien jaar? 
Een van de grootste uitdagingen denk ik was mijn leerkrachten 
voeling te geven van wat goed onderwijs eigenlijk is. Hun enige 
referentie waren scholen waar ze zelf opgezeten hadden en die zijn 
meestal niet geweldig, de lerarenopleiding incluis. 
Onderwijsopvattingen in Uganda zijn grotendeels aartsconservatief 
met een enorme focus op puur cognitieve ontwikkeling. De school 
als een fijne plek om te spelen en te leren, waar je je veilig kunt 
voelen en waar het niet alleen gaat om de punten, maar waar 
samenwerken, zelf nadenken en problemen oplossen net zo 
belangrijk zijn. Het was voor mijn onderwijzers alsof ze het in Keulen 
hoorden donderen. Voor sommigen was het teveel gevraagd en was 
er in die eerste jaren heel wat verloop, maar geleidelijk aan zijn we 
toch naar een school cultuur gegroeid waar het belang van spel, 
creatief lesgeven, oplossingsgericht werken, 21ste eeuw 
vaardigheden, een sfeer van respect en liefde voor kinderen handen 
en voeten is gaan krijgen. 
 
Waar ben je het meest trots op? Welke winsten heb je geboekt in 
tien jaar? 
En dan ben ik meteen bij deze vraag. Ik denk dat ik het meest trots 
ben op die nieuwe schoolcultuur. En natuurlijk op al die lieve 
smoeltjes die oh zo blij zijn dat ze op onze school zitten. We hebben 
in tien jaar tijd heel veel bereikt. Dat moet ik mezelf wel af en toe 
voor ogen houden, want ik heb altijd de neiging vooral te kijken naar 
waar het nog beter zou kunnen. Ik ben ook trots op al die vrijwilligers 
die over al die jaren zo’n geweldige bijdrage hebben geleverd. En ik 
ben trots dat we een leuk stabiel lerarenteam hebben, mannen, 
vrouwen, van verschillende godsdiensten, van veel verschillende 
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streken uit Uganda, heel gemêleerd en een afspiegeling van de 
samenleving. Als het in Afrikaanse landen misgaat, gaat het vaak 
mis langs etnische of religieuze lijnen en dan is het fijn als kinderen 
vanaf de lagere school zijn opgevoed door mensen met een ander 
geloof of van een andere ethnie.   
Heel bijzonder vind ik ook dat we de pilot school zijn voor het 
gebruik van rekentuin en taalzee in Afrika. Dit zijn twee interactieve 
online programma’s ontwikkeld door de afdeling psychologie van de 
Universiteit van Amsterdam en die ook in Nederland op veel scholen 
gebruikt worden.  
Wonderlijk genoeg is geld nooit echt een probleem geweest (ik heb 
er wel eens van wakker gelegen daar niet van); niet dat het vanzelf 
kwam maar ik heb echt ervaren dat als je je inzet voor een, 
misschien wat bombastisch gezegd, nobel en hoger doel, er altijd 
mensen zijn die je te hulp schieten ook financieel. Sommigen met 
forse bijdragen Graham, de Zusters van Liefde van Tilburg, Jan van 
Wees een Kans, Karel Roos van Impulsis, Hans en Jeannette van 
MWH maar ook al die mensen die via Bondeko bijdragen storten, 
grote giften overmaken bij gelegenheid van feesten, of acties 
voeren,  en zo samen een geweldige steun zijn en daarmee ook het 
draagvlak zijn voor de bijdragen van anderen stichtingen.  
 
Hoe was je en hoe ben je vandaag de dag betrokken bij de school? 
De eerste jaren was ik heel veel bezig voor en op de school. En 
eerlijk gezegd was het me soms ook allemaal wel eens teveel, 
tenslotte moest ik het allemaal naast mijn werk en de boerderij doen. 
Zeker als er dan grote crisissen voorbij kwamen als seksueel 
misbruik, fraude en moord. Allemaal dingen waar je van wakker ligt. 
Dan is het fijn dat er mensen zijn die je heel direct steunen. Steeds 
zeg ik dat ik het wat rustiger aan ga doen, maar ja. Ik houd me 
eigenlijk nog maar op afstand bezig met de dagdagelijkse gang van 
zaken. Dorcus en Sylivia, twee geweldige Ugandese vrouwen die 
vanuit hun werk voor MWH mij ook helpen bij wat ik voor de school 
doe, nemen veel uit handen, net als onze nieuwe hoofdonderwijzer. 
Ik blijf de spil in de relaties naar buiten toe: de vrijwilligers, de 
contacten met de twee belangrijkste institutionele ondersteuners 
Stichting Bondeko en Stichting MWH en  andere contacten. Leuk om 
te doen. 
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Welke toekomst zie je voor De Bondeko school? 
Ik denk dat er nooit een moment gaat komen van ‘nu is het klaar’, er 
zijn altijd nieuwe uitdagingen en dromen en als ze niet van elders 
komen, dan bedenk ik ze meestal wel zelf. We moeten consolideren 
wat we bereikt hebben, want ook hier geldt “resultaten behaald in 
het verleden zijn geen garantie voor de toekomst”. Dat is nog een 
hele klus. Verder denk ik dat we nu op een punt komen waarop we 
echt wel iets kunnen laten zien en ook met autoriteit een inbreng 
kunnen leveren in het onderwijs debat in Uganda. Hoe dat te doen is 
nog een hele puzzel.  
Samen met anderen droom ik al een tijdje van de school als 
expertise centrum. Enerzijds door een scala van workshops aan te 
bieden aan andere scholen om zo hun onderwijzers kennis te laten 
maken met een andere manier van lesgeven. Ook om te laten zien 
dat je niet een dure chique school hoeft te zijn om echt een verschil 
te maken. Anderzijds zou het fantastisch zijn als we een online 
diploma opleiding voor onderwijzers in Afrika van de grond zouden 
kunnen krijgen, gelieerd aan een Nederlands instituut. Maar dat gaat 
denk ik alleen maar lukken als we een Nederlandse vrijwilliger 
kunnen vinden met een stuk ervaring die voor een vrijwilligers 
salaris hiermee een aantal jaar aan de slag wil gaan. 
 
Welke rol zie je jezelf daarin spelen? 
Je weet nooit wat de toekomst brengt en daar maak ik me ook niet 
echt veel zorgen over. Voorlopig woon en werk ik hier nog. 
Geleidelijk aan hoop ik wat meer ‘toezichthouder’ te worden, er op 
toe zien dat dingen lekker lopen, het institutionele geheugen. 
Anderzijds blijf ik denk ik wel de inspirator en bezieler om mensen 
enthousiast te krijgen en te houden. Zowel mensen hier in Uganda 
als ook daar buiten; voor iedereen die de school financieel, 
inhoudelijk en moreel steunt. 
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Interview Rixt 
 
Hoe ben je bij de Bondekoschool betrokken geraakt? 
Februari 2008 was de eerste keer dat ik de Bondekoschool bezocht. 
Ik ging samen met Margrethe van Nieuwpoort, haar man was 
voormalig penningmeester van Stichting Bondeko. We vatten samen 
het plan op om een maand de school te ondersteunen die toen net 
draaide. Na een geweldige maand in Uganda besloot ik om te 
onderzoeken wat ik nog meer voor de school en de stichting kon 
betekenen.  
 
Welke stappen heb je toen gezet? 
Het kostte me wel een tijdje om alle indrukken te verwerken. Een 
eerste keer in Afrika heeft veel impact, dat merk ik ook altijd aan de 
studenten die de school bezoeken. Al snel bedacht ik 
inzamelingsacties om geld te verzamelen en zo een verdere 
bijdrage te leveren. De school in Dronten waarop ik werk (Het 
Wilgerijs) besloot al vanaf dat moment mee te werken en jaarlijks 
tijdens allerlei festiviteiten geld in te zamelen. Ook andere scholen in 
Dronten heb ik enthousiast gekregen en zo konden we tijdens mijn 
volgende bezoek een bedrag van 8500 euro overhandigen. 
Daarnaast ben ik op zoek gegaan naar allerlei bruikbare materialen 
en werkwijzen die we op school konden invoeren. Naast mijn 
deeltijdbaan was ik mijn resterende vrije dagen meestal druk voor de 
Bondekoschool. 
 
Waar ben je het meest trots op? 
Naast alle werkvormen die ik in de bovenbouwgroepen heb 
ingevoerd, zoals spellingwerk, leesprogramma, creatieve 
werkvormen, Aflatoun (een sociaal- en financieel programma), 
begrijpend lezen en clubs, is mijn ‘kindje’ toch de kleutergroep en 
het Happy Start programma. Ik heb heel veel materialen naar de 
school gesleept en ook anderen vermoeid met het meesleuren van 
koffers vol leermiddelen om het onderwijs aan jonge kinderen beter 
en aantrekkelijker te maken. Ik heb zeker een jaar lang heel erg 
intensief gewerkt aan het Happy Start pakket, want de leerkracht 
(Mariam) moest toch wel iets te onderwijzen hebben. Ik heb haar 
toen tien weken lang begeleid en aan de hand genomen om inhoud 
aan het onderwijs te geven. Ik vond het een erg mooie en ook 
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leerzame tijd voor mezelf. Materialen ontwikkelen was toch ook wel 
nieuw voor mij. Alles uitdenken en in een format op de computer 
zien uit te werken was een prachtige uitdaging. Na één jaar 
kleuteronderwijs zijn de kinderen nu doorgaans goed voorbereid om 
naar de eerste klas te gaan. 
We  zien ook dat andere scholen enthousiast raken voor dit 
programma en voor de werkwijze die wij bij de kleuters hanteren. In 
Uganda is het kleuteronderwijs een verschrikking. Kinderen worden 
gepijnigd met leerstof waar ze niks van snappen en niet aan toe zijn. 
Een ware kwelling. Hoe fijn is het dan dat de jonge kinderen van de 
Bondekoschool heerlijk spelend mogen leren en ervaren. Actief 
leren, van concreet naar abstract, zo doorlopen we de normale 
ontwikkelingsfase van een kleuter. Het is prachtig om daar een 
bijdrage aan te mogen leveren.  
Ik ben ook trots op de leerkrachten van de school. Ze werken erg 
hard en moeten steeds maar weer nieuwe ideeën uitproberen die ze 
niet zelf hebben bedacht. Er is enorm veel invloed van buitenaf en 
om die inhoud en dat tempo bij te houden valt niet mee. 
 

 
 
Waar zie je grote veranderingen? 
Naast alle verbeteringen in het gebouw, de keuken, het lesmateriaal 
en de lesprogramma’s zie ik vooral dat het team met enorm veel 
enthousiasme de school draait. Het management is nu goed op 
gang en dat maakt dat wij als mzungu’s (zeker Theo) ook eens een 
stap achteruit kunnen zetten en steeds meer aan de mensen op de 
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werkvloer kunnen overlaten. Ik zie ook veel veranderingen bij de 
kinderen, tien jaar geleden waren ze gesloten, verlegen en ook het 
leerniveau was lang niet op peil. Nu stralen de kinderen, zijn ze 
open, durven zich te uiten en gaan de prestaties nog steeds in de 
stijgende lijn. Dat is prachtig. 
 
Wat is de uitdaging van de Bondekoschool? 
Ik heb in de loop der jaren veel leerkrachten en directeuren zien 
komen en gaan. Het is begrijpelijk dat er mensen (moeten) 
vertrekken, maar ook lastig. Na vier jaar had ik de vierde leerkracht 
voor de eerste klas en begon ik iedere keer weer hetzelfde riedeltje 
uit te leggen. Dat is een wankele basis. Nu is het team behoorlijk 
stabiel zodat we spijkers met koppen kunnen slaan. Men blijft veelal 
in dezelfde groep zodat men meer een expert in de eigen klas wordt. 
De eerste jaren was het vaak een stap voorwaarts en drie achteruit. 
Nu zie ik, zeker ook door de inbreng van vele enthousiaste 
vrijwilligers, dat er ook voortgang gemaakt wordt tijdens mijn 
afwezigheid. Dat was in de eerste jaren echt anders. Het team 
constant houden is een echte uitdaging. Daarnaast vind ik het een 
uitdaging om de oud-leerlingen op te blijven volgen. Wat wordt er 
van hen? Hoe komen ze terecht? Zijn onze kinderen nu bevoorrecht 
boven anderen die minder gedegen onderwijs hebben gehad? Het 
blijft een interessante vraag waar we nog niet altijd antwoord op 
weten. 
 
Wat is je droom voor de school? 
Ik hoop dat we in de toekomst meer schoolteams mogen ontvangen. 
Dat de Bondekoschool een inspiratiebron voor velen mag zijn. Er is 
zoveel input op onze school geweest, daar mogen anderen ook best 
van profiteren. Er valt zo verschrikkelijk veel in het onderwijs in 
Uganda te doen. Alle kleine beetjes verschil die we daaraan kunnen 
bijdragen is mooi.  
 
Wat is je persoonlijke droom? 
Ik hoop dat het onderwijs aan het jonge kind in Uganda gaandeweg 
verbetert. Nu is het echt kind onvriendelijk en ellendig om te zien. Ik 
begrijp dat leerkrachten geen middelen en expertise hebben en de 
overheid is aan zet om hier wat aan te doen. Ik heb onlangs drie 
scholen bezocht en workshops geleid. Het is schrikbarend hoe 
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weinig kennis men van jonge kinderen heeft. Dat moet veranderen, 
want de basis van het kind is het fundament van de volwassene in 
de toekomst. Creativiteitsontwikkeling en spontaniteit moeten meer 
op de voorgrond komen. Er zijn programma’s als Happy Start en 
Jolly Phonics om de benodigde vaardigheden onder de knie te 
krijgen. Ik wil gaan ontdekken hoe ik stappen kan zetten en fondsen 
kan werven zodat ook andere scholen hun jonge kinderen tot bloei 
kunnen laten brengen. Dat vereist wel een intensieve begeleiding. 
En…natuurlijk nog heel vaak naar de Bondekoschool gaan. Het is 
een geweldige plek, met prachtige, warme mensen. Het zijn mijn 
vrienden en collega’s en we hebben samen ook altijd ontzettend 
veel lol. Natuurlijk is het ook fijn vertoeven op de boerderij. Een 
heerlijk thuis in Uganda! 
 
	
Interview	met	Juf	Sarah    
 
Je bent als enige al tien jaar verbonden aan de Bondekoschool. Wat 
was je verwachting toen je op deze school van start ging?  
We hoopten allemaal toen we op Muteesa 1 (Bondekoschool) 
begonnen te werken dat er erg snel grote veranderingen zouden 
komen. Het ging echter erg langzaam. De transformatie naar een 
nieuw onderwijssysteem ging erg moeizaam. De kinderen waren 
druk en erg onvriendelijk. Er moest veel extra ondersteuning komen. 
Wij, als leerkrachten konden dat niet zelf. We hebben in de loop der 
jaren veel trainingen gehad, o.a. hoe we moesten onderwijzen en 
hoe we met de kinderen om moesten gaan door een positieve 
benadering. We leerden kinderen te accepteren zoals ze zijn. Dat is 
op andere scholen erg ongebruikelijk, ze zijn niet gericht op het 
oplossen van problemen. 

Hoe zou je jezelf als leerkracht omschrijven?  
Ik wil me graag ontwikkelen en verbeteringen aanbrengen. Ik stel 
graag vragen en zoek hulp als ik iets moeilijk vind. Omdat iedereen 
me altijd zo goed heeft geholpen heb ik het lang vol kunnen houden. 

Waar ben je het meest trots op?  
De kinderen van onze school kunnen zich goed uitspreken en dat 
heeft te maken van de manier waarop we lesgeven. De kinderen 
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houden van de school omdat wij ze goed behandelen. Wij houden 
van de kinderen en dat voelen ze. Het is ook erg belangrijk dat ze te 
eten krijgen op school. 

Wat is je grootste uitdaging geweest in de afgelopen 10 jaar?  
De kinderen zijn veranderd. Ze komen uit arme families en hebben 
vaak een slechte discipline. Nu gaat het beter, door de trainingen 
kan ik er nu goed mee omgaan. Onderwijzen is een grote uitdaging. 
Het is moeilijk om in alle vakken les te geven. We hebben nu 
vakleerkrachten in de bovenbouw, dat maakt het gemakkelijker. Mijn 
lievelingsvak is Engels, daar heb ik me tijdens de opleiding in 
gespecialiseerd. Momenteel geef ik Engels, Biologie, Aardrijkskunde 
en Godsdienstonderwijs. 

Welke uitdagingen zie je voor de school?  
Het zou fijn zijn als het team een aantal jaren constant bleef. De 
afgelopen jaren zijn er steeds veel nieuwe leerkrachten gekomen en 
het inwerken kost heel veel inspanning.  Na vier jaar stopt de 
sponsoring van de oud-leerlingen en zitten ze thuis. Dat is erg 
jammer. We missen de follow-up voor deze leerlingen. Het zou 
geweldig zijn als we een middelbare school voor alle leerlingen 
konden aanbieden met een vervolgopleiding. 

Wat is het sterkste punt van de Bondekoschool?  
We hebben kinderen uit arme gezinnen kunnen helpen en 
kwaliteitsonderwijs kunnen bieden. Er zijn goede lesmethodes en 
ieder kind heeft lesboeken. We hebben mooie materialen en kunnen 
kopiëren. Door de vele trainingen die we hebben gekregen kunnen 
we goed lesgeven. Het is fijn dat we zoveel begeleiding van 
vrijwilligers krijgen. Het is ook belangrijk dat we leerlingen beurzen 
geven voor het voortgezet onderwijs. Het zou fijn zijn als we dat aan 
alle kinderen konden aanbieden. 
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Wat is je droom voor de Bondekoschool? Ik zou willen dat we ieder 
kind op het niveau kunnen krijgen die bij het kind past. We moeten 
meer remediërend werken, geregelder consulteren en 
ondersteuning aanbieden voor de kinderen die dat nodig hebben. 
We moeten blijven werken aan de discipline door goede 
voorbeelden te geven. De mentorgroepen zijn een goede aanzet. 

Wat is je persoonlijke droom? In de toekomst zou ik graag een 
school als de Bondekoschool in mijn eigen district (Kumi district) 
willen opzetten. Dat is mijn grootste wens. Dat kan nu nog niet en ik 
moet dan op zoek naar sponsoring. Eerst wil ik nog heel lang op de 
Bondekoschool blijven werken, want ik vind het hier erg fijn! 
	

Interview	met	Kok	Jessica	

Wanneer ben je begonnen als kok op de Bondekoschool en hoe 
kwam je hier terecht?	
10 jaar geleden ben ik begonnen op de school omdat ik een 
advertentie waarin om een kok werd gevraagd had gezien en 
daarop heb gereageerd. Ik kreeg de baan als kok en ben niet meer 
weggegaan.  Eerst zat ik in een geїmproviseerd keukentje. Het vuur 
was op de grond en de grote kookpannen stonden er bovenop. Er 
was veel rook en het was ongezond. Nu werk ik al jaren in een 
mooie keuken met een houtbesparende oven waardoor  er ook 
weinig rook in de keuken komt.	
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Wat is je dagelijkse routine?	
Iedere dag maak ik eerst pap voor de kinderen en leerkrachten. Dat 
maak ik in een hele grote pan. Gelukkig is de waterpomp nu bij 
school, dat scheelt veel lopen met jerrycans voor de kinderen. Na de 
pap ga ik naar de markt om boodschappen te doen voor het 
middageten voor de leerkrachten. Dan kook ik de bruine bonen en 
posho voor de kinderen en gelijk ook het eten voor de leerkrachten. 
Daarna komen de kinderen per klas langs om eten te halen wat ik 
uitdeel. 
 

 
Wat vind je het leukste aan het werken op de Bondekoschool?	
Ik verdien geld op de school. Van de dingen die ik moet doen vind ik 
boodschappen op de markt doen erg leuk. Ik vind het ook fijn om 
met de kinderen te zijn en het eten uit te delen. 
 
Wat is je droom voor de school?	
Mijn droom voor de school is dat deze groter wordt. Dan kunnen er 
veel meer kinderen naar deze school want het is een hele goede 
plek voor kinderen.  
	
Heb je zelf ook een droom? 
Ik wil heel graag veel geld verdienen zodat ik het schoolgeld voor 
mijn kinderen kan betalen en zij goed kunnen studeren en ik zou 
heel erg graag een heel groot huis willen bouwen.	
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Bondekoschool	bestaat	10	jaar		
Jos van Baarsen 

Voor het tien jarig bestaan van de Bondeko school heb ik uit de 
Amahoro onderstaand overzicht samengesteld.  
De school bestaat zelf al langer. De gebouwen zijn in 1999 
neergezet door een lokale NGO met Duitse financiering en de 
school toen is als Muteesa school feestelijk geopend door de Duitse 
ambassadeur in Uganda.  
In 2006 wordt Theo door de lokale kerk gevraagd te helpen met de 
school en in mei 2007 neemt Theo, samen met Stephen, zoon van 
een ouderling, het management van de school over. Besprekingen 
met de kerk zijn nog in volle gang. De bisschop van de Church of 
Uganda ondertekent de huurovereenkomst officieel pas in 2010. Wij 
vieren nu het tien jarig bestaan op de bijeenkomst in mei. 
Onderstaand overzicht is een chronologische opsomming van 
gebeurtenissen die in de afgelopen jaren in Amahoro zijn 
beschreven.  

 
Van het jaar 2000 tot 2007  
Al de tijd dat Theo in Afrika werkt vanaf 1979 heeft hij mensen 
ondersteund. Dat is zo geweest in Congo DRC, Rwanda en 
vervolgens Uganda.  



	 18	

Bij het bestuur en in de boekhouding staat dit bekend als 
’Stoepwerk’. Ook in Kayunga waar Theo vanuit Kampala in het jaar 
2000 is gaan wonen, gaat dit stoepwerk door. Al snel komen er 
jongens en meisjes van wie de ouders het schoolgeld voor de 
Muteesa (Church of Uganda) lagere school niet kunnen betalen. In 
de begroting van 2004 is € 1180,00 betaald aan schoolgeld. Er zijn 
toen twaalf kinderen op deze school ondersteund en ook al vijf die 
naar een middelbare school gaan.  
In november 2004 zijn Arie en Matty van Oostveen bij Theo op 
bezoek en Matty beschrijft haar bezoek aan de school in het 
Kerstnummer:” Het aantal leerlingen is naar Nederlandse begrippen 
groot:  45 – 50 leerlingen in de klas, ze zitten met drieën in één 
schoolbank in drie rijen; een schoolbord is op de muur geschilderd. 
De andere muren zijn met grote papieren flappen met tekeningen 
van planten, dieren, het menselijk lichaam, klokken, verkeersborden 
etc. bedekt. Er staan geen kasten in de klassen en er is een 
chronisch tekort aan boeken. De kinderen brengen hun eigen 
schriften en pennen mee.” 
Een jaar later, eind 2005,  is het aantal kinderen,  dat met uw 
bijdragen worden ondersteund opgelopen tot 22. Budgettair wordt dit 
verantwoord met € 2280,00. Er wordt nu ook een student in het 
beroepsonderwijs ondersteund en één student die een universitaire 
cursus volgt. Jan Aukema beschrijft een paar leerlingen onder wie 
Derrick. Hij is een bolleboos en zal naar het middelbaar onderwijs 
gaan. Ook hem helpen donateurs van Bondeko.  
In dat nummer van Amahoro staat verder dat studenten van Stoas 
uit Dronten stage lopen op Theo’s boerderij Anam Cara en daar wat 
lessen geven aan de Muteesa leerlingen.  Het is de bedoeling dat de 
trainingsboerderij een leeromgeving zal worden waar jonge boeren 
kennis komen opdoen. Ook kinderen van de Muteesa school komen 
op een excursie, die voorbereid is door de stagiaires. “Er zitten best 
wel arme kinderen bij, kinderen zonder schoenen aan, en sommige 
zijn best mager“, aldus Caroline en Judith.   
In het voorjaar van 2006 schrijft Theo dat hij de kinderen die 
gesponsord worden en op de Muteesa school zitten, er afhaalt 
omdat “de school achteruit holt”. De directeur aan wie de Church of 
Uganda de school verpacht denkt meer aan zijn eigen gewin dan 
aan het onderhoud van de schoolgebouwen en aan een maaltijd 
voor de kinderen. Het komt aan het licht omdat Derrick, die als beste 
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van het jaar zijn laatste klas heeft afgesloten, toch onvoldoende 
punten heeft gehaald op het landelijk examen om te worden 
toegelaten tot de betere plaatselijke middelbare school.  De kinderen 
worden ingeschreven in een andere school in de buurt: ‘Rock 
Parents’. 
In het najaar van 2006 ontvouwt Theo de plannen die hij heeft, om 
samen met een Ugandese partner Stephen, het beheer van de 
Muteesa school over te nemen. Stephen is onderwijzer en zoon van 
een ouderling uit het dorp. 
“ De onderhandelingen met de lokale kerk verlopen vlot. Stephen en 
ik willen alles goed op papier hebben. Het is een groots plan om 300 
kinderen van sociaal zwakkere gezinnen kwaliteitsonderwijs aan te 
bieden en hen te helpen hun thuissituatie te verbeteren”, schrijft 
Theo. 
Het programma moet een zodanig vorm krijgen dat niet alleen de 
kinderen er beter van worden maar ook de gemeenschappen waar 
zij uit voortkomen. In Theo’s woorden: een project tegen malaria: in 
elk gezin een muskietennet, betere hygiëne en systematische 
ontworming van de kinderen, aanplanten van fruitbomen en 
aanleggen van groentetuinen. Daarnaast  kunnen de 
gemeenschappen producten telen die de school kan opkopen en in 
de maaltijden van de kinderen verwerken. Een maatschappelijk 
werker zal de kinderen thuis bezoeken en de omstandigheden 
waarin het kind opgroeit, onderzoeken. Zij kan deze zaken 
aankaarten en verbeteringen van een aantal levensomstandigheden 
in gang zetten.  Ook de boerderij zal worden ingezet met 
melkproducten, informatie / instructie en het uitzetten van dieren in 
de gemeenschappen.  
 
Een ijzersterk drieluik  
Vanaf 1 mei 2007 is het dan officieel dat Theo en Stephen het 
beheer van de Muteesa school voor 15 jaar overnemen. Er is een 
schoolbestuur van mensen uit de buurt.  Omdat de klassen kleiner 
moeten worden zullen er in eerste instantie 130 kinderen lessen 
volgen. Het gevolg is dat de inkomsten ook minder zullen zijn.  
Er is nog geen kleuterklas en er zal dat eerste jaar ook geen 
examenklas zijn. De zesde klassers moeten dit jaar overdoen om 
een minimum niveau te kunnen behalen.     
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Aan de gebouwen moet snel achterstallig onderhoud worden 
verricht, er moet een provisorische keuken komen om de maaltijden 
te bereiden, vervolgens een toiletblok en een omheining tegen 
diefstal. Het benodigde geld € 40.000 per jaar komt niet van de 
Ugandese overheid, omdat het een privé school is. De overheid 
betaalt alleen voor de overheidsscholen. Dit grote bedrag is door 
een sponsor (60%) en Stichting Bondeko in dat eerste jaar 
gegarandeerd.     
Het is Theo’s nadrukkelijke uitgangspunt dat er inzicht komt in de 
beginsituatie, dat gegevens goed worden bijgehouden en dat 
onderzocht wordt wat de resultaten zijn over een aantal jaren. 
Stagiaire sociale geografie Matthias Schipper begint de reeks van 
onderzoeken naar de effecten van deze veranderingen voor de 
Muteesa school met inventariseren van de leefomstandigheden en 
woonsituaties van de gezinnen van de kinderen die op deze school 
zitten.  
Theo stelt een lijst samen waarmee sponsoren en donateurs (o.a. 
van Bondeko) zouden kunnen bijdragen:  
Set boeken voor elk kind `a € 25;  
Een dagelijkse warme maaltijd voor elk kind: € 100, - per dag voor 
de hele school;  
Computer, printer en fotokopieer apparaat: € 3000, -  
School aansluiten op elektriciteitsnet en klassen voorzien van licht: € 
1000, -  
Individuele tafels en stoelen voor alle leerlingen: € 20-40, - per set  
Buitenkeuken bouwen: € 15.000, - 
Bouw biogasinstallatie: € 2.500, -  
Twee kleuterklassen bouwen: € 17.000, - 
Speelplaats voor kleuters en onderbouw inrichten: € 3.000, -  
Nieuwe eco-toiletten bouwen: € 1.500, - 
Regenwateropvang vergroten en verbeteren: € 10.000, -  
Goed drinkwater: bekers en waterfilters per klas: € 120, -  
Malariapreventie: behandelde muggennetten: € 25,00 per gezin / 3 
jaar 
Periodiek ontwormen van alle kinderen: € 850, -  
Planten van fruitbomen thuis: € 2,50 per boom  
Aanleggen kleine groetentuin thuis: tuin van 10x10m. omheind € 
120,00 per tuin  
Bouwen van brandstof besparende oventjes: € 25, -/ oven 
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Sanitaire omstandigheden thuis verbeteren: € 55, - per toilet/gezin 
Klaslokaal/ gebouw voor de landbouwlessen bij de proefveldjes: € 
7.500, - Etc. etc.  
Die opsomming wordt de basis van een concrete oproep aan 
donateurs om gericht aan een projectonderdeel te doneren. 
 
Besprekingen muurvast  
Het nieuwe schooljaar in 2008 start met 188 leerlingen. Uiteindelijk 
blijven er aan het einde van dat jaar 182 over.  
De onderhandelingen met de kerk over de overname zijn nog niet 
afgerond en vlotten ook niet. Tegen het einde van het jaar zitten de 
besprekingen zelfs muurvast. Theo overweegt zelf een (Eco)school 
te bouwen tegenover de boerderij. Helaas is de grond belast met 
een rechtszaak, zodat dit idee niet doorgaat.  
Rixt Lanting, onderwijzeres in Dronten, komt met haar collega 
Margreeth  naar de Muteesa school om de leerkrachten te 
ondersteunen met o.a. het opzetten van thematisch onderwijs in 
klassen Primary 1 en 2 (P1 en P2).  Als sluitstuk na 3 maanden 
gaan de kinderen een dagje naar de dierentuin!  
De nieuw aangetreden groep leerkrachten heeft een stage van een 
paar dagen bij Rafika gehad:  Kwaliteitsonderwijs op Ugandese leest 
levert enthousiaste reacties op.  
De hoofdonderwijzeres is wel ontslagen omdat ze de nieuwe 
onderwijsaanpak niet onderschrijft; één van de leerkrachten is nu 
voorlopig vervangend directeur.  
In dat jaar start Stichting Bondeko met de website: 
www.stichtingbondeko.nl  
Op de school worden strikte afspraken gemaakt: een trimester 
lesgeven is 12 weken en geen 7,5 !  
Functioneringsgesprekken met de leerkrachten zijn voor hen een 
unieke ervaring.  
De kinderen komen niet meer te laat, omdat ze dan de porridge-
(pap)maaltijd missen.  
De kosten van het schooljaar zijn € 26.755, - waarvan de 
personeelskosten 53% uitmaken en de maaltijden 25%. 
De ouderbijdragen van € 5.782,-  zijn voor 99% inderdaad 
ontvangen ! Dit is 21,6 % van de totale kosten.  
Naast de lokale bijdragen en die van goede gevers is de bijdrage in 
de kosten van Bondeko 69%. De kosten van onderwijs per kind 
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bedraagt dit jaar: € 151, -, waarvan Bondeko goed 100 euro voor 
haar rekening neemt. 
 
Onderwijsteam op orde 
De plannen voor 2009 zijn: uniformen voor elk kind, geleidelijke 
vervanging van het klasmeubilair en de start van het 
gemeenschapsontwikkelingsproject.  
Er komen een aantal Nederlandse gasten die verwonderd rondkijken 
in die ander wereld wat Uganda is. Ze beschrijven hun ervaringen in 
Amahoro (46) : w.o. de vier jongens en meisjes van 4 People.  
Er zitten nu 30 leerlingen per klas i.p.v. 24 uit 2008. 
Het onderwijzersteam is op orde. Er is een onderwijspedagoge en 
een onderwijzer voor het Luganda, de lokale taal. Hij zal ook de 
verbetering van de Engelse taal bij de klassenleerkrachten 
oppakken en introduceert vakken als muziek, dans, drama en sport.    
De onderhandelingen 
met de Church of 
Uganda worden 
afgerond De 
ondertekening volgt in 
2010.  
Er is overeengekomen 
dat er een jaarlijkse 
huur betaald wordt 
van € 1.500, - aan de 
kerk  waarvan de helft 
wordt gebruikt als terugbetaling van de investeringen in 
verbeteringen van de gebouwen die Bondeko heeft gerealiseerd.  
De school wordt aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. 
Er wordt een actie bij de donateurs en sponsoren gestart ‘adopteer 
een leerling voor € 12,50 per maand’. 
Als Theo terugkijkt op 2009 geeft hij aan dat de motivatie bij de 
oudere kinderen is verbeterd, de kinderen spreken beter Engels, 
lezen beter, zij schrijven netter en duidelijker. In het leerkrachten 
team is de houding en de samenwerking ten positieve veranderd en 
de relatie met ouders en verzorgers is door o.a. de huisbezoeken 
verbeterd. Er worden buitenschoolse activiteiten gestart: vanuit elke 
klas zijn kinderen ingedeeld in groepen (‘huizen’), waar o.a. aan 
sport en spel wordt gedaan om de onderlinge band te verstevigen.  
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In 2009 komt bij Bondeko ruim € 38.000, - binnen, een extra groot 
bedrag.  
De totale kosten voor de school zijn € 27.000, - en de ouderbijdrage 
is € 6000, - 
  
Beter onderwijs 
Voor 2010 staat de ontwikkeling van het gehele kind centraal. Er 
zullen meer lessen  lichamelijke opvoeding en sport worden 
gegeven. Ook de verbetering van de uitdrukkingsvaardigheid, 
punctualiteit, handenarbeid en algehele verzorging krijgen een plek 
in het rooster. Er komt  meer aandacht voor godsdienstonderwijs, 
beter schrijven, begrijpend lezen en verhoging van de leescultuur.  
Onaanvaardbaar verzuim door de leerkrachten wordt aangepakt. Er 
wordt een nieuwe  maatschappelijk werker aangesteld. Er komt een 
oplossing voor de kinderen van de  onderwijzeressen door de 
aanstelling van een oppasmoeder!  
Bij de bouw van de eco-toiletten en de buitenkeuken worden ook de 
kinderen van de school betrokken. Theo koopt dit jaar een 
zeecontainer voor een veilige opslag van boeken en materialen.  
We formaliseren de afspraak dat stichting Bondeko garant staat voor 
€ 20.000, - per jaar. Er zijn gelukkig ook nog andere grote 
sponsoren als stichting MWH en stichting ‘Wees een Kans’.  
We nemen deel aan een actie Global Giving: “ Voor de les start 
staat een maaltijd  op de kaart! Niet zonder eten naar school”.   
Enthousiaste leerkrachten uit de Flevopolder gaan tijdens hun 
vakantie naar Uganda om daar de lokale collega’s 
onderwijsmethoden aan te leren. Rixt en Greet helpen mee.    
Theo vraagt erkenning aan voor de Bondeko Foundation Uganda en 
wordt geregistreerd als  een officieel rechtspersoon 
Voor 15 kinderen wordt al het schoolgeld door Stichting Bondeko 
betaald.  
Met hulp van een meerjaren-samenwerkingsverband met de Spil-
basisscholen in Dronten worden plannen gemaakt om een 
kleuterklas te bouwen op het huidige schoolterrein. 
 
Problemen met de administratie 
In 2010 zitten er 217 schoolkinderen op school in plaats van 190 
kinderen.  
Rixt komt voor de derde keer naar de school. 
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De administratie blijkt bij controle door Theo niet op orde. De 
administratrice wordt ontslagen. 
Stichting Bondeko behaalt het toegezegde bedrag van € 20.000, - / 
jaar niet. Dat betekent voor de school dat er bezuiniging moeten 
worden doorgevoerd.   
 
MWH springt bij 
2011 gaat Theo voor een deel van zijn tijd werken voor de Stichting 
MWH om samen in Noord-Uganda kleine commerciële 
boerenbedrijven op te zetten. MWH is een sociaal investeerder.  
Gelukkig helpt stichting MHW ook met een grote gift voor de 
Muteesa school waarmee o.a. de nieuwe kleuterklas gefinancierd 
kan worden. Ook zegt MWH een forse bijdrage toe voor de 
komende drie jaar. 
We starten met het supermarkt project ‘statiegeld voor Bondeko’. 
Bondeko sluit zich aan bij de “1% club” om door middel van 
crowdfunding een waterpomp voor de school te realiseren.  
In het derde trimester 2011 start Rixt de pre-primary (PP) de 
kleuterklas met juf Mariam 
De totale inkomsten van Bondeko voor de Muteesa school zijn € 
23.083,59 
 
Impulsis/Edukans bijdrage 
2012. Rixt is er voor de 5de keer en blijft 10 weken in Kayunga.  
Er zijn 30 kinderen in de kleuterklas van juf Mariam 
Wij nemen deel aan een actie van Impulsis (in samenwerking van 
Edukans- ICCO-Kerkinactie). Elke € 50, - wordt door hen opgeplust 
tot € 75,00. Deze actie loopt drie jaar. Totaal zal dat Bondeko 
60.000 euro extra opleveren. Een interessante ondersteuning. 
De hoofd onderwijzer van de Muteesa school wordt van misbruik 
van leerlingen beschuldigd en gearresteerd. De wijze van aanpak 
door Stephen en Theo om de dader te arresteren en te berechten is 
landelijk nieuws in Uganda omdat dit soort problemen meestal onder 
de tafel blijven.  
Op school zitten aan het begin van het schooljaar 2012: 234 
leerlingen; aan het einde van het jaar zijn er 224 leerlingen.  
Rixt introduceert Happy Start, een onderwijs methode voor de 
kleuters.  
De waterpomp is via de 1% club door 98 donateurs bijeen gebracht. 
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Kosten per kind: € 167,50 
Maaltijdkosten: € 25,57 per kind/jaar   
Er worden twee lokalen gerenoveerd.  
De nieuwe waterput met pomp wordt aangelegd. 
 
Bondeko 30 jaar  
2013: We vieren het 30 jarig bestaan van Stichting Bondeko.  
Er staan 215 leerlingen ingeschreven 
Er wordt in Amahoro (febr. 2013) voor het eerst melding gemaakt 
van de Bondeko-school, in plaats van de Muteesa school.  
Bondeko sluit zich aan bij Sponsorkliks. Dit brengt extra geld in onze 
kas door uw aankopen via internet bij grote bedrijven die over uw 
aankoopbedrag een commissie aan ons betalen. 
De ingezette verbetering van het managementteam en leerkrachten 
werpt zijn vruchten af.  
 
Het verschil maken 
2014: Theo is dan 35 jaar in Afrika, waarvan 18 jaar in Uganda. Zijn 
missie is meewerken om het verschil te maken in het leven van 
individuele mensen.  
We verlenen al zeven jaar steun aan de Bondekoschool.  
Een overzicht: de school is één van de beste scholen in de buurt 
geworden; ouders snappen nu waarom dingen anders gedaan 
worden; de kinderen spreken beter Engels; er is een team van 
onderwijzers die gemotiveerd is en begrijpt hoe zij verschil kunnen 
maken. 
Biblioneff Den Haag stelt voor dat de Bondekoschool het 
verspreidingspunt voor Uganda kan worden, van door hen 
geschonken bibliotheekboeken. Een medewerkster van Biblioneff 
komt naar de school en brengt leescultuur onder de aandacht van 
de leerkrachten.   
De Bondekoschool wordt een expertise centrum omdat de kwaliteit 
van het onderwijs stukken beter is dan in omringende scholen. Juf 
Miriam introduceert Happy Start bij geïnteresseerde leerkrachten 
van andere scholen door een demonstratie programma in de  PP.   
Er wordt een onderzoek gedaan door stagiaires van de University of 
Utrecht over de school wat resulteert in een rapport: ‘A report over 
the socio-economic background of its students’ . Het is een 
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onderzoek over de leerlingen, hun leef- en woonomstandigheden en 
de betrokkenheid van de school bij de gemeenschap. 
Er zijn plannen om woningen te bouwen voor de leerkrachten. 
Het aantal leerlingen in 2014 bedraagt 227. Er is een hoge score bij 
de landelijke eindexamens.  
Twee leerkrachten zijn ontslagen omdat ze fysiek geweld hebben 
toegepast bij leerlingen. Dat is op de Bondekoschool niet 
toegestaan.   
 
Ipads en Aflatoun 
In 2015 zijn 245  leerlingen ingeschreven op de Bondeko school. 
Er worden maximaal 30 kinderen per klas geplaatst.  
Het jaar staat in het teken van verdiepen, verbreden en verspreiden. 
Nieuwe verbanden en programma’s kondigen zich aan : de 
introductie  van “Education for a new Era = onderwijs voor de 
nieuwe tijd, met gebruik van Ipads. Dit gaat in samenwerking met de 
Universiteit van Amsterdam, die een interactief rekenprogramma 
aanlevert (www.rekentuin.nl) waarbij zij een gratis abonnement op 
de rekentuin (waarde 30 euro per kind per jaar) aanbieden. De 
voertaal is in het Engels. Stichting ‘Wees een Kans’ levert 16 iPads.  
Het taal verbetering programma: ‘Taalzee’ start ook in dit jaar.  
Sponsoring door een onderwijzersvereniging uit Utrecht geeft 
mogelijkheden om nieuwe leermiddelen aan te schaffen.  
Voor het verbeteren en verbreden van sociale en 
ondernemingsvaardigheden, EHBO, koken, huishouden etc. wordt 
‘Aflatoun’ als leermethode gestart. De kinderen krijgen gedurende 
vijf weken thematisch onderwijs op de woensdagmiddag 
aangeboden.  
De Bondekoschool biedt leerkrachten van andere scholen inspiratie 
en verdieping door korte workshops. In samenwerking met de Hoge 
School Leiden wordt een leergang van 1½ jaar gemaakt die via e-
leren kan worden gevolgd.  
Er wordt een proefwoning  gebouwd voor het onderwijzend 
personeel en het project ‘Help Juf aan een huis’ gaat van start.    
Theo beschrijft Steunfonds voor veelbelovende Afrikanen d.m.v. 
studiebeurzen via een fonds van MHW. 
Er komt een einde aan het project van Impulsis/Edukans. Ze zijn 
zeer tevreden over de zowel de besteding van de gelden als van de 
verkregen resultaten. 
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Rixt reist naar Kayunga om Happy Start te promoten en om met juf 
Miriam de diverse onderwijsmethoden te verbeteren via begrijpend 
lezen en juiste spelling van Engelse woorden d.m.v. methode ‘Jolly 
Phonics’.  
Annemieke Mol Lous (Hogeschool Leiden) en Ellen Zonneveld 
(Tilburg) gaan de Britse ‘Cambridge rekenmethode’, de ‘rekentuin’ 
en ‘taalzee’ begeleiden.    
Meisjes krijgen ‘Afripads’ voor gebruik tijdens de menstruatie 
waardoor zij minder de school verzuimen.  
De Bondeko school heeft de ambitie om ‘School of Excellence’ te 
worden.  
 
Nieuwe Ugandese BV 
Derrick, leerling van het eerste uur is afgestudeerd aan de 
universiteit in Kampala en dankt in 2016 de sponsors van zijn 
studies.  
De hoofdonderwijzer en andere onderwijzers blijken ouders van 
kinderen die een studiebeurs via MWH hebben gekregen, geld te 
vragen. Zij vragen een bijdrage namens Theo voor het feit dat hun 
kind een beurs krijgt. De hoofdonderwijzer en de twee meest 
betrokken onderwijzers zijn ontslagen.  
De nieuwe hoofdonderwijzer, Justus Godwin en twee nieuwe 
leerkrachten worden aangetrokken. MWH betaalt de nieuwe 
directeur. Naast stichting Bondeko geeft stichting MWH vanaf 2016 
lange termijn steun en wordt ook partner in de school. 
Een aantal stagiaires van PABO Saxion Deventer komen de 
leerkrachten weer ondersteunen. Rixt coördineert deze stages en 
Bondeko heeft een protocol waaraan alle partijen zich moeten 
houden.  
Om belastingheffingen op naam van de privé persoon Theo of de 
Bondeko Foundation te voorkomen wordt een nieuwe BV opgericht: 
de Bondeko School Management Association, alle onderwijzers 
komen in dienst van deze BV.  
Een nieuwe Cambridge rekenmethodiek staat centraal. Kinderen 
van de Bondekoschool skypen met kinderen van de basisschool de 
Klinkers in Tilburg, waar Ellen met twee vrijwilligers de rekentuin 
verdiepen. Internet brengt twee werelden zo dichter bij elkaar.  
Een Adventsproject in de RK Parochie Amstelland ten bate van St. 
Bondeko brengt  €11.165,27 op. 
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Rainbowvillage   
De bouw in 2017 van de kleurrijke huizen voor de leerkrachten. 
Vanwege de harde en gevarieerde kleuren van de huizen krijgt het 
de naam Rainbowvillage. 
Er start een ‘Acht Euro’ project voor moeders van leerlingen die in 
de armoedeval zitten. Ze krijgen twee jaar lang, zonder aanvullende 
voorwaarden acht euro per week, gegarandeerd door een aantal 
sponsoren. 
Twee stagiaires leren de leerlingen een nieuw schoollied op de wijze 
van het Wilhelmus. Derk komt als pas afgestudeerde pabo-er voor 
de tweede keer zijn enthousiaste diensten aanbieden en Marjet 
komt als ervaren kracht het rekenonderwijs met de vernieuwde 
methodiek verder ondersteunen. Klusjesman Dickson wordt 
vermoord op het schoolplein, maar zijn moord heeft verder niets te 
maken met de school; het was een afrekening uit de prive sfeer.  
 
Theo gaat genieten 
Voor 2018 is er de uitbreiding van de samenwerking met de 
Universiteit van Amsterdam rond de rekentuin: De Bondekoschool 
wordt proeftuin om de rekentuin beter aangepast te maken voor 
Afrika. Stichting Bondeko en Stichting MWH staan garant voor de 
financiering voor de komende jaren. 
Theo gaat, zegt hij, meer genieten en zijn successen wat vaker 
vieren in Fort Portal.   
 
Kinderen van de Bondeko school, meegedaan aan het nationaal 
examen 2008 t/m 2016,   
Jaar Aantal 

deelnemers 
Grade 
1 

Grade 
2 

Grade 
3  

Grade 
4  

Gezakt  

2016 22 8 14 0 0 0 
2015 27 6 18 1 0 0 
2014 17 7 10 0 0 0 
2013 19 6 12 1 0 0 
2012 27 13 14 0 0 0 
2011 16 7 9 0 0 0 
2010 18 3 15 0 0 0 
2009 16 2 12 2 0 0 
2008 20 0 9 7 4 0 
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Nieuwe	voorzitter	

Joost	Hetsen	
	
Wat een moment om het voorzitterschap over te mogen nemen van 
Jos: het 10 jarige jubileum van de Bondekoschool. Allereerst wil ik 
Jos bedanken voor de aflopen 12 jaar als voorzitter! Fijn dat je nog 
als bestuurslid direct betrokken blijft. Ik ben vereerd de rol van 
voorzitter te mogen vervullen bij Bondeko en kijk er naar uit om 
samen met het bestuur en alle betrokkenen de successen van de 
voorgaande jaren door te zetten. 
 
U heeft me vast al wel eens 
gezien op een bondekodag, 
maar ik zal me toch nog even 
netjes voorstellen. Joost 
Hetsen, in 1984 geboren in 
Dronten. Tegenwoordig woon 
ik, samen met mijn vriendin 
Denise, in Amsterdam en 
werk sinds kort bij Bosch B.V. 
in Hoevelaken.  
Bondeko en Theo ken ik al 
van jongs af aan, mijn ouders 
(Dick en Anja) zijn vrienden 
van Theo en bovendien oud bestuursleden van Bondeko, er werd 
vroeger dan ook regelmatig vergaderd in het ouderlijk huis.  
Theo heb ik in 2005 en 2010 bezocht in Uganda, dat laatste jaar ben 
ik voor langere tijd in Uganda geweest om vrijwilligers werk te doen 
bij een organisatie die voor de sociale omgeving zorgt van aids-
wezen. Wat mij betreft volgt er binnen afzienbare tijd weer een reis 
die kant op.	 
Ik ben blij dat Bondeko zo’n ontzettend actieve en loyale achterban 
heeft. Ik spreek u graag persoonlijk op de Bondekodag. Tot dan! 
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De	Jam	van	Ieta	de	Jong-Polman	

 
Ieta de Jong-Polman is 86 jaar en woont in Nijmegen. Ze haalde 
voor Bondeko in 2017 met de verkoop van jam en gebatikte 
kerstkaarten bijna 1600 euro op. Alles ten goede van het 
kwaliteitsonderwijs voor kansarme kinderen in Uganda. Ze doet dit 
al heel veel jaren achter elkaar. Ze is zelf ooit onderwijzeres 
geweest en weet maar al te goed het belang van onderwijs voor een 
verdere ontwikkeling in het leven. Ze maakt zowel in Nederland als 
in Frankrijk allerlei soorten jam van pruimen, abrikozen, aardbeien, 
appels, kiwi, vlierbessen, kweeappels tot pompoenen. Maar ze 
maakt ook peren chutney en geeft daar een heel lekker recept bij. 
Om van te smullen.  
In Frankrijk krijgt het een extra waarde met jam van biologische 
pruimen, abrikozen en kiwi. In het vakantiehuis is ze daar dagen 
lang bezig met jam maken, om met een oogst van 85 kilo naar 
Nederland terug te keren. Heel vroeg zit ze al op een steen voor het 
huis pruimen van pitten te ontdoen. Als je zoveel jam maakt moet je 
het ook wel leuk vinden, want het kost knap veel tijd. Het is voor 
haar een sport om gratis of voor een heel lage prijs de 
basisproducten te organiseren. Vertel je, dat de pruimen gebruikt 
worden voor jamverkoop voor kansarme kinderen in Afrika, dan 
vinden ook 
Fransen dat 
een reden om 
met liefde hun 
pruimen gratis 
ter beschikking 
te stellen. Het 
Bondeko 
verhaal doet 
ook in Frankrijk 
wonderen. 
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De verkoop 
Als je 850 potjes gevuld hebt, al of niet met rum toegevoegd, dan 
moet het ook nog verkocht worden. Ze maakt zowel enkelvoudige 
potjes, als gecombineerd in een fraaie geschenkverpakking. De 
verkoop gebeurt grotendeels via een opgebouwd netwerk van 
vrienden en vrouwenclubs. Zo wordt aardig wat jam en chutney 
afgezet, maar er zijn ook speciale winkels, waaronder de winkel van 
Sjaak Groot op de zorgboerderij waar haar producten te koop zijn. 
Er is een zuivelboerderij annex winkel bij Nijmegen en een 
pompoenboerderij aan de Zeven Heuvelenweg, die pompoenen 
verkoopt en de bijbehorende jam een meerwaarde vindt. Maar er 
zijn ook vrouwenorganisaties waar de dames maar al te graag jam 
kopen. Ze krijgt vervolgens ook heel veel lege jampotjes terug.  
Een van de grappigste verkooppunten is een overnachtinghotel in 
Frankrijk. Daar is vorig jaar haar jam verkocht voor het ontbijt. Het is 
lekkere jam met een toegevoegde waarde van een aanvullend 
verhaal. Een verhaal dat ze al doet vanaf de start van de 
Bondekoschool. 
 

	

Van	de	penningmeester	

Cor	van	Dijk	
	
Begin dit jaar hebben wij als bestuur besloten om met enige 
regelmaat een acceptgiro bij de Amahoro bij te voegen. Doel 
hiervan, het zo makkelijk mogelijk maken om een gift te kunnen 
doneren. U hoeft alleen nog maar een handtekening te zetten. 
Bij de aanvraag van de acceptgiro liep ik tegen de volgende zaken 
aan: Banken accepteren acceptgiro tot jan2019 (dit is voor 
onbepaalde tijd uitgesteld).  Een acceptgirocontract met bank is 
vereist (sinds 1 juni 2015 verstrekt ING geen nieuwe 
acceptgirocontracten meer).  De kosten van een acceptgiro is vele 
malen meer dan van een digitale overschrijving.  Een bedrukte 
acceptgiro dient vooraf door een gecertificeerd bedrijf goedgekeurd 
te worden, voordat de bank deze in behandeling neemt. Daarnaast 
is het de vraag, hoeveel mensen er daadwerkelijk nog gebruik 
maken van acceptgiro’s. Ik kan inmiddels wel concluderen dat het 
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gebruik zeker niet meer wordt gestimuleerd. Echter, de acceptgiro is 
een makkelijk middel voor Goede Doelen organisaties om aan haar 
middelen te komen. 
Bovenstaande obstakels hebben mij er op dit moment toegebracht 
een creatieve oplossing te creëren. De trouwe achterban van 
stichting Bondeko heeft soms enkel maar een geheugensteuntje 
nodig. Vandaar de ´nep-overschrijvings-kaart’ met de informatie die 
nodig is om zelf een eigen donatie te kunnen doen. Knip deze 
pagina uit en bewaar dit bij uw administratie of zie het als 
opdrachtformulier als iemand anders de administratie voor u doet. 

	
Stichting	BONDEKO	
De	Baander	48,	te	Amerfoort	
NL	02	INGB	0005		4675	83	
BIC:		INGBNL2A		(voor	buitenland)	
	


