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Voorwoord
Jos van Baarsen
Beste vrienden en vriendinnen van Stichting Bondeko, .
In deze Amahoro beschrijft Theo de ingebruikname van de huizen
voor de onderwijzers. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt om dit
project af te ronden. Na een goede twee jaar staan de huizen te
pronken in hun prachtige harde kleuren ! En de onderwijzers als
nieuwe bewoners zijn er erg blij mee. De bijdrage aan dit project
van onze stichting Bondeko is goed besteed.
Daarnaast een beschrijving van het ‘8 euro experiment‘ om uit de
armoede val te ontsnappen. Het experiment heeft zijn nut op vele
plaatsen in de wereld al bewezen. Uit de gemeenschap
geselecteerde vrouwen ontvangen elke week € 8,00 waarmee ze
kunnen doen wat ze willen. Je kunt uitgaan van het negatieve van
de mens: ‘ dat wordt niets, dat geld gaat op aan drank en onnutte
zaken‘. Je kunt ook deze werkwijze hoopvol ondersteunen en zien
dat vrouwen kleine activiteiten starten die wat extra geld voor het
gezin op leveren. In de uitleg leest u hoe e.e.a in zijn werk gaat en
dat er om het experiment te volgen een ‘familie portret’ wordt
gemaakt.
Theo vertelt vervolgens zijn ervaringen met Stichting MWH Uganda
waar hij leiding aan geeft. Hij kijkt terug hoe hij samen met Hans en
Jeanette in Noord Uganda zo’ n 7 jaar geleden startte om de
economische ontwikkeling daar te stimuleren. Dit vanuit de
gedachte dat duurzame ontwikkeling gedragen moet worden door
mensen die op een eerlijke en duurzame manier hun boterham
verdienen. Wars van de gangbare projectbeschrijvingen, vaste
budgetlijnen en evaluatie -rapporten voor de opdrachtgevers. Hans,
Jeanette en Theo bepaalden in dit project in Padule hun koers op
wat men meemaakte aan gebeurtenissen, ervaringen en nieuwe
inzichten.
Theo schrijft het weer eens: “ Het leven op het Afrikaanse
platteland is alles behalve romantisch. Er is schrijnende armoede,
het ontbreekt aan de meest elementaire zaken als echt goed
onderwijs, basisgezondheidszorg, goede wegen en vertrouwen in
elkaar, zeker wat tot voor kort een oorlogsgebied was.”
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Dan spreekt hij de hoop uit voor de komende 5 jaar. De focus zal
komen te liggen op lokale landbouw ondersteuningscentra waar
kwaliteit-producten en diensten verkocht worden voor een eerlijke
prijs. Ze willen mensen van dienst zijn met relevante kennis en
informatie, gebruik makend van moderne technologie. Hans,
Jeanette en Theo hebben er zin in om met dit concept verder te
gaan.
Net als in de vorige Amahoro houdt het nieuwe enthousiaste
schoolhoofd Justus, ons op de hoogte van de ontwikkelingen op
school, hoe het tweede trimester verloopt en wat de rol is van die
Nederlandse stagiaires Britt en Sarah.
Marjet de Haan gaat dit najaar een aantal maanden naar de
Bondekoschool om met name de nieuwe methodiek van
rekenonderwijs wat meer structuur te geven. Mooi dat een ervaren,
pensioengerechtigde dit bij ons gaat doen. Na een eerste
kennismaking met de Bondeko school krijgt dit nu een mooi
vervolg. Zij zal ook als eerste in het nieuwe regenboogpand
trekken, naast die van Regina. Op facebook gaat ze ongetwijfeld
verslag doen van haar bevindingen. Verder gaat in September ook
de enthousiaste stagiaire Derk terug naar zijn plek van heimwee,
de Bondeko school.
In dit nummer vindt u tenslotte een aantal bestuursmededelingen.
Ik wens u veel leesplezier en een goede nazomer.
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Over huizen, steun en Noord Uganda
Theo Groot
De huizen zijn bewoond.
Eind juli was het eindelijk zover: de onderwijzers konden hun nieuwe
huizen betrekken. Met veel enthousiasme kan ik wel zeggen.
Madeline, het dochtertje van een van onze onderwijzeressen was
bijzonder opgetogen. Wat maakte haar zo blij? “Nu hebben we een
echte spoel WC, een douche en een kleerkast”. Terwijl ze het zei,
glunderde ze van oor tot oor.

Het was op het eind natuurlijk nog weer een hele klus om water en
elektriciteit aansluitingen geregeld te krijgen. Kagumba is vele malen
naar de verschillende kantoren geweest, maar het is gelukt.
Er zijn twee units onder een kap. Ieder unit heeft een ruime veranda,
woonkamer en slaapkamer met ingebouwde kasten. De bewoners
van een huis delen samen een ruimte voor de keuken en de
badkamer met douche en spoeltoilet. Elk huis heeft zijn eigen
waslijn en ook de vuilophaal is geregeld. Als de regens weer volop
vallen maken we nog wat meer werk van de aanplant en over een
jaar ziet alles er mooi begroeid uit. Het groeit hier allemaal zo snel.
De huizen zijn in frisse sprankelende kleuren van de regenboog
geschilderd. Rainbow Village (Regenboog dorp) is dan ook een
gepaste naam. Het huis dat ik al eerder bouwde wordt bewoond
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door Regina mijn huishoudster en het andere deel is nu het verblijf
voor stagiaires en vrijwilligers. Ik heb er een mooie open keuken in
laten maken. Na de eerste ervaringen van Sarah en Britt, gaan we
er nu ook een eigen badkamer aanbouwen. Op die manier wordt het
een volledig zelfstandige unit. Marjet gaat de eerste zijn die daar
drie maanden in kan trekken.

Onvoorwaardelijke steun
Hoe help je mensen het best?
Vanaf september gaan we van start met een nieuwe ‘experiment’.
Nou ja, een echt experiment is het niet want op veel plaatsen is al
ervaring opgedaan en er zijn voldoende betrouwbare studies die
laten zien dat het werkt. Twee jaar lang krijgen zes vrouwen elke
week een bedrag van acht euro bijgeschreven op hun rekening. Dat
geld mogen ze naar eigen goeddunken besteden en ze hoeven er
ook geen verantwoording over af te leggen. Ja maar, dan gaan ze
dat voor verkeerde dingen gebruiken, hun mannen pakken het af en
drinken het op, het geld wordt gewoon voor huishoud dingen
gebruikt en niet voor iets duurzaams…. de rij kritiek en opmerkingen
is eindeloos. Het grappige is dat wetenschappelijk onderzoek keer
op keer aantoont dat die kritiek niet terecht is (er is natuurlijk af en
toe een misser, waar niet). Het geld wordt goed gebruikt, vrouwen
slagen er vaak in kleine activiteiten te starten die wat extra geld
opleveren, kinderen gaan naar school en zijn gezonder.
Meteen even ter verduidelijking, dit is natuurlijk niet de oplossing
voor alle problemen. Er moeten ook goede scholen en
gezondheidscentra zijn. Getraumatiseerde kinderen moeten hulp
krijgen, mensen moeten ergens goede landbouw input kunnen
kopen en landbouwadvies krijgen.
Hoe werkt het?
Al deze vrouwen zitten in de zogenaamde ‘armoede val’; ze hebben
zo weinig geld dat ze zelfs vaak niet voldoende kunnen eten laat
staan dat er geld is om kinderen naar school te laten gaan of te laten
verzorgen als ze ziek zijn. Ook alle energie en aandacht van deze
vrouwen gaat naar het dagelijks overleven. Ze kunnen zich niet aan
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hun eigen haren uit het armoede moeras trekken. Door ze twee jaar
lang een ‘basis inkomen’ te garanderen, vallen er veel zorgen weg
en hebben ze tijd en wat geld om ook andere dingen op te pakken.
Meer dan 80% van de deelnemers in dit soort programma’s is het na
twee jaar gelukt uit die armoede val te komen. Uiteraard is het dan
nog geen vetpot, maar ze zijn dan in een positie van waaruit ze weer
zelf verder kunnen.
Hoe kies je mensen uit?
We hebben gekozen voor moeders die al kinderen bij ons op school
hebben maar die daarvoor ‘subsidie’ krijgen. Zelfs het kleine bedrag
dat een ouder moet betalen is voor hen al te veel en daarom hoeven
ze maar 15% te betalen. Deze kinderen zouden niet meer op school
zitten als we dat niet zouden doen (overigens in totaal zijn er
ongeveer 10 kinderen die nu korting op de schoolbijdrage krijgen,
we zijn streng want het schoolgeld is al zwaar gesubsidieerd). Ook
blijkt dat dit soort programma’s het best lopen als je je richt op
vrouwen en moeders, niks genderneutraliteit dus. Eigenlijk hoef je
ook niet te volgen hoe ze het geld gebruiken en wat er verandert,
want de studies hebben dat allang uitgewezen: het werkt. Maar ja,
we zijn natuurlijk wel nieuwsgierig. Wat we nu doen is dat we van
elke deelneemster een ‘familie portret’ maken: dit is wat een verhaal
over de familie. Iedereen wordt persoonlijk bezocht, er wordt een
‘keukentafel gesprek’ gevoerd en ook door je ogen open te houden
kun je al veel zien. Zitten deze vrouwen echt in de armoede val en
zijn ze gemotiveerd om er met wat hulp uit te komen, dat is de vraag
die we proberen te beantwoorden. Af en toe gaan we dan nog eens
langs (eens per half jaar is het idee) om te kijken hoe dingen
eventueel veranderen. Doordat het moeders van de school zijn, zijn
dit gewoon huisbezoeken en hoeven we daar niet heel speciaal over
te doen. Die familie portretten worden dan beetje bij beetje
aangevuld. Ook de verhalen van de kinderen die we op school
horen zijn natuurlijk interessant. Rajab is een nieuwe kracht die we
hebben aangeworven voor school en hij houdt o.a. dit allemaal wat
bij. Hieronder een voorbeeldje van zo’n familie portret.
Hoe krijgen ze het geld?
We maken het geld over via mobiel geld. Mobiel betalen is in
Uganda helemaal ingeburgerd. Vrijwel iedereen heeft wel een
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goedkoop mobieltje, vaak tweedehands, maar ook nieuw kosten die
niet meer dan 15 euro. Communicatie is voor iedereen belangrijk:
contact met familie die elders wonen, berichtjes ontvangen van de
school waar je kind zit etc. Voor veel mensen is een rekening bij een
bank te duur en de bank te ver weg. De oplossing is mobiel
betaalverkeer. Overal vind je zogenaamde ‘agents’ waar je geld op
je rekening kunt storten of geld op kunt nemen, uiteraard tegen een
vergoeding, maar een ‘gewone’ bank is heel veel duurder (veel meer
dan in Nederland). Je kunt ook met mobiel geld betalen. Het
voordeel van het geld op deze manier over te maken is dat mensen
niet langs hoeven te komen om een envelopje op te halen. Dat zou
al gauw op vallen en het is ook redelijk paternalistisch. Elke
maandag maakt mijn assistente Dorcus straks naar ieder moeder
32.000 shilling over. Ik heb daarvoor een aparte telefoon met een
eigen simkaart.
Wat kost het?
Twee jaar, dus 104 weken krijgt iedere deelneemster 8 Euro (totaal
832 euro). Daarnaast betalen wij 25 cent als we geld storten (zij
betaalt 18 cent per keer als ze een bedrag opneemt). Over die twee
jaar kost het mobiel geld verkeer 50 euro (best een flink bedrag,
maar ja, de reden heb ik hier boven uitgelegd). Verder ‘rekenen’ we
50 euro voor administratie kosten. De bedoeling is dat op den duur
en bij een groter programma, de kosten van administratie en
opvolging gedekt worden. Dus voor pak’m beet 950 euro kan een
moeder met haar kinderen uit de armoede val komen. Ook
geïnteresseerd, nemen even contact op; makkelijker kunnen we
solidariteit niet maken! (overigens is het wel de bedoeling dat de
school ook door blijft draaien dus en/en).
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Een familie portret
Samenstelling
Mama Katongolo (37 jaar) staat er
alleen voor. Haar man is in 2004
overleden; met hem had ze twee
kinderen Stephen (nu 17 jaar) en
Alice (12 jaar). Ook zorgt ze voor
Farouk (14 jaar) een dochter van
haar zus. Na het overlijden van haar
man kreeg ze nog twee andere
kinderen Rita (7 jaar) en Mike (5
jaar) steeds met een andere man
die vervolgens verdween toen hij
hoorde dat ze zwanger was. Mike is
een zorgenkindje: hij kroop en kon
niet spreken en leek mentaal
gehandicapt.
Ze heeft wat steun van een
ongetrouwde broer die vlak naast
haar woont, die op zijn beurt wat
leunt op zijn zus voor huishoudelijke
taken en eten.
Geschiedenis
Met haar man woonde Mama Katongolo in Gayaza, zo’n 20 km van
hier. Toen haar man overleed kwam ze in 2006 terug naar Kayunga
haar geboortedorp.
Huisvesting
Het land in Kayunga kreeg ze van haar grootvader aan moeders
kant. Ze kon er een klein huisje op bouwen met twee slaapkamertjes
en een woonkamertje. De keuken is een apart gebouwtje buiten en
het sanitair deelt ze met haar broer die naast haar woont.
In 2015 werd het huisje grotendeels verwoest toen het dak er met
een flinke storm afwaaide. Ze gingen tijdelijk in de ‘garage’ van haar
broer wonen. Een eerste poging om het huisje terug op te bouwen
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strandde omdat een gemeenteambtenaar bepaalde dat ze geen
bouwvergunning had en vervolgens de paar zakken cement en
golfplaten die ze had in beslag nam. Na een interventie van Theo
mocht ze terug beginnen. De deal met Theo was dat ze zelf het huis
zou opbouwen tot op dakhoogte waarna Theo er een dak op liet
leggen. Ellen zorgde voor de deuren en ramen.
Het huisje is zo goed als leeg, geen meubels en de kinderen slapen
op een mat op de grond. Wel slapen ze allemaal onder een
muggennet. Er is geen elektriciteit en water haalt ze beneden in de
vallei uit een open bron want kraanwater kopen is te duur.
Voeding
Het ontbijt bestaat uit ‘dry’ tea (zonder melk) met wat er over is
gebleven van het avond eten. Als de kinderen op school zijn (waar
ze lunch krijgen), kookt ze een keer per dag, tijdens de vakanties
twee keer per dag. Meestal eten ze zoete aardappelen, cassave met
wat saus en als er geld is posho. Eens in de maand wordt er wat
vlees gegeten. Eieren en melk staan nooit op het menu. Soms is er
wat fruit van het land dat ze bebouwd.
Ze kookt op brandhout dat ze bij elkaar sprokkelt, geld om houtskool
te kopen is er niet.
Onderwijs
Mama Katongolo is ervan overtuigd dat onderwijs de weg voor een
betere toekomst is voor haar kinderen. Stephen (oud leerling van
Bondeko) kreeg een studiebeurs via MWH en zit nu op de school in
Namugongo. Alice zit nu in P7 met een beurs van Bondeko, de
studie van Rita, P2 op de Bondeko school wordt betaald door Ellen
en Annemieke. Farouk doet iets van een beroepsopleiding in een
garage in Katwe en gaat elke dag op en neer. Ook Mike is dit jaar in
PP op de Bondeko school begonnen.
Moeder heeft een goed contact met de Bondeko school. Teacher
Sarah is haar vertrouwenspersoon en ze neemt actief deel aan
ouderactiviteiten (school bijeenkomst, bespreking van de resultaten
van haar kinderen).
Kinderen hebben elk een set uniform, behalve Stephen die op het
middelbaar zit en op internaat is, hij heeft er twee.
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Gezondheid
Mike is zoals gezegd een zorgen kindje. Op initiatief van Theo is zijn
moeder met hem naar CORSU geweest, een ziekenhuis dat zich
gespecialiseerd heeft in kinderen met een handicap. Tot 17 jaar
worden kinderen vrijwel gratis behandeld. Hij bleek cerebral palsy te
hebben, een (lichte) hersenbeschaming die meestal ontstaat net
voor, tijdens of net na de geboorte. Hierdoor zijn bepaalde
lichamelijke functies gestoord. Het is permanent, maar breidt zich
niet verder uit. Vooral bij jonge kinderen kan veel verbetering
optreden met de juiste stimulering waardoor andere hersendelen
functies overnemen. Op CORSU kreeg Mike beugeltjes en een
looprekje en in minder dan een half jaar kan hij zelf lopen. Ook doet
zijn moeder speciale oefeningen om mond spieren te ontwikkelen en
de spraak te bevorderen. Volgens de diagnose is hij niet mentaal
gehandicapt en kan hij met wat hulp een gewone lagere school
doorlopen.
Over het algemeen is het gezin gezond. De laatste maand had Rita
malaria en werd gratis behandeld in het staatsziekenhuis in Wakiso.
De muggennetten waren afkomstig uit een distributie programma
van het ministerie van gezondheid.
Omdat moeder water uit een onbetrouwbare bron moet halen, wordt
al het drinkwater wel gekookt. Eens in de drie maanden worden alle
kinderen ontwormd, hiervoor koopt ze een ontwormings pil in de
lokale kliniek (1.000 UGX per kind)
Activiteiten en inkomen
Mama Katongolo verdient wat geld door land te bewerken voor
andere mensen. In het seizoen verdient ze zo 5 euro per stukje land
en het duurt ongeveer 2 weken om zo’n stuk af te krijgen. Daarnaast
helpt ze ook met het maken van stenen en af en toe verkoopt ze wat
tweedehands kleren. Van een weldoener in het dorp mag ze een
klein stukje grond bebouwen waar ze wat zoete aardappels,
cassave en mais op plant; dit is allemaal voor eigen gebruik.
De grootste uitgaven zijn voor eten, zeep, suiker en de school
benodigdheden voor de kinderen. Ze heeft nog nooit geld geleend
en is ook niet lid van een spaargroep.
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Welvaart’s indicatoren
Ze heeft een mobiele telefoon (Nokia) van Airtel, daar is ze ook
geregisseerd voor mobiel geld. En zoals gezegd heeft ze haar eigen
huisje zodat ze niet hoeft te huren. Verder is er niet veel, geen
meubels, geen radio, geen dieren, geen matrassen.
Risico’s en sociale zekerheid
In 2016 kreeg ze wat steun van een oudere broer die in Bombo
woont. Ook haar broer die naast haar woont helpt soms. Ze is geen
lid van een spaargroep omdat ze de wekelijkse inleg van 5.000 UGX
niet heeft.

Noord Uganda en MWH
Theo Groot
Zoals de meesten van jullie al wel weten verdien ik mijn boterham bij
de Stichting MWH – een privaat sociaal investeringsfonds van Hans
en Jeannette. MWH is als sinds 2007 actief in Uganda. We hebben
elkaar zeven jaar geleden voor het eerst ontmoet en twee jaar later
in 2011 hebben we samen de Stichting MWH Uganda opgericht
waar ik leiding aan geef. Onze hoofdactiviteit is het stimuleren van
economische ontwikkeling vanuit de gedachte dat duurzame
ontwikkeling gedragen moet worden door mensen die op een
eerlijke en duurzame manier hun boterham verdienen. Onze insteek
is de landbouw omdat Uganda een overwegend agrarische
samenleving is en omdat landbouw een belangrijke motor kan zijn
voor de ontwikkeling en de economische groei van het land.
Landbouw productie stimuleert een agrarische verwerkingsindustrie
wat zorgt voor werkgelegenheid en de productie van goederen waar
een lokale of regionale vraag naar is. Nu heeft Uganda nooit een
echt marktgerichte landbouw gekend zoals wel het geval was in
landen als Kenia, Zimbabwe en Zambia. Produceren voor een markt
is meestal beperkt tot het verkopen van wat er niet nodig is om van
de leven. Mensen stimuleren om een echt boerenbedrijf op te zetten
is dus een uitdaging.
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Hans en Jeannette zijn gestart in Noord Uganda in 2007 omdat daar
jarenlang een verschrikkelijke burgeroorlog heeft gewoed (Het Leger
van de Heer) en mensen gemiddeld 15 jaar in kampen hebben
gewoond omdat de omgeving te onveilig was. Uiteraard was er in
het begin humanitaire hulp nodig, waarvoor ze eerst een paar jaar
met een grotere Nederlandse NGO hebben samengewerkt, maar ze
gingen ook direct op zoek naar nieuwe wegen om de economische
ontwikkeling aan te slingeren. Samen besloten we in 2011 echte
‘commerciële’ boerenbedrijven te stimuleren en te ondersteunen.
Noord Uganda heeft het grote voordeel boven veel andere gebieden
in het land, dat landbouwgrond in overvloed beschikbaar is.
Uiteindelijk zijn het ook de familiale boerenbedrijven in Nederland
geweest die een belangrijk rol hebben gespeeld (en nog spelen, zij
het met een veel kleiner aantal) bij de ontwikkeling van Nederland
na de tweede wereldoorlog. Bijna iedereen in Uganda verbouwt wel
iets, maar dat maakt iemand nog geen boer. Net zoals een
volkstuinder in Nederland geen boer is. Er zijn natuurlijk heel veel
armen en die moeten geholpen worden maar wij richten ons vooral
op diegenen die meer potentie hebben. Zo hebben we een
ondersteuningscentrum op gezet voor commerciële landbouw waar
toekomstige boeren terecht konden voor landbouw input als zaden,
kunstmest, bestrijdingsmiddelen, werktuigen en
landbouwvoorlichting. Veel producten en diensten werden op krediet
verstrekt, met gunstige betalingsvoorwaarden waarbij de rekening
pas na een half jaar betaald hoefde te worden. Ook wilden we een
rol spelen in het vermarkten van de oogst. Een sociale onderneming
waarin boeren geleidelijk aan aandeelhouder en mede-eigenaar
konden worden. Inmiddels zijn we ruim vijf jaar verder; een aantal
illusies armer maar ook vele ervaringen rijker.
Toen ik in 2001 een sabbat jaar nam om wat afstand te nemen van
mijn werk en om nieuwe inspiratie op te doen, had ik grote twijfels
over de manier waarop ontwikkelingssamenwerking vorm werd
gegeven. Het was voor mij zo helder als pompwater dat het niet veel
zin heeft grote projecten te schrijven waarbij je resultaten formuleert
die je vijf jaar later denkt te gaan halen. De wereld is niet maakbaar
en zeker hier in Afrika verandert de omgeving waarin je werkt zo
ongeveer jaarlijks. Ik geloof meer in een flexibele aanpak waarbij je
alert blijft op wat voor veranderingen er mogelijk en al gaande zijn,
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en die ondersteunen. Je moet kijken naar wat er ‘geboren’ wil
worden en daar als een verloskundige bij assisteren. Werken met
Hans en Jeannette was dan ook een verademing omdat we op dit
vlak helemaal op een lijn zitten. Het was gedaan met grote
projectvoorstellen schrijven, dikke evaluatie rapporten maken en
manoeuvreren binnen jaren tevoren opgestelde budgetlijnen. Het
werden gewoon keukentafel gesprekken, het werd er dagdagelijks
bovenop zitten met een goede en tijdige administratie en van daaruit
om de paar maanden samen bekijken wat er wel en niet gaat om de
volgende stappen uit te zetten. Op deze manier is er in die vijf jaar al
heel veel veranderd (gelukkig maar).
Veel van wat we voor ogen hadden, heeft uiteindelijk anders
uitgepakt dan we zeven jaar geleden dachten. Soms is dat
teleurstellend omdat je de mogelijkheden ziet, maar dat mensen er
kennelijk nog niet rijp voor zijn. Soms is het de realiteit van de markt
die je vraagt je manier van werken bij te stellen. Ook moet je werken
met het gegeven dat het niet gemakkelijk is goed gekwalificeerde
medewerkers aan te trekken die in Noord Uganda willen werken.
Maar er zijn ook nieuwe mogelijkheden die zich opeens aandienen.
En natuurlijk zijn we zelf ook veranderd in die jaren en kijken nu
anders tegen sommige dingen aan. Wat voorbeelden van dingen die
echt anders zijn gelopen.
Enigszins teleurgesteld hebben we moeten concluderen dat het idee
van een boeren familiebedrijf dat op een rationele en economische
manier voor een markt produceert voorlopig in Pader nog geen
realiteit zal worden. Mensen hebben het land, de markt is aanwezig
maar echt boer zijn is een in veel opzichten moeilijk vak; je moet
echt van alle markten thuis zijn. Die ‘echte boeren’ zijn er (nog) niet
en de prioriteiten van mensen liggen kennelijk ergens anders. Er zijn
er een paar die op de goede weg zitten en die blijven we
zondermeer steunen, maar het kan niet uit om hiervoor een hele
speciale dienst op te tuigen. Het opzetten van een graanhandel
bleek ook lastig. De volumes die je nodig hebt om een enigszins
relevante speler in de markt te zijn, worden simpelweg nog niet
geproduceerd. Ook bleek het moeilijk te concurreren met andere
‘ondernemers’ die kennelijk heel wat goedkoper kunnen opereren
Doordat ze niet alle kosten doorrekenen, ze gesubsidieerd worden
door de NGO-sector, de officiële regelgeving niet respecteren etc.
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Kredietverlening was ook veel moeilijker dan we hoopten: het
verlenen is gemakkelijk genoeg, maar zien dat je het geld terug krijgt
en dat mensen gewoon hun rekening betalen, is een ander paar
mouwen. Daar kan allerhande uitleg voor zijn. In 80% van de
gevallen gaat het goed, maar met 20% wanbetalers is dat gewoon te
veel. Jammer voor de goeden ook al omdat het vrijwel onmogelijk is
die er uit te selecteren. En bij terugbetaling geldt: resultaten uit het
verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Als je meer dan zeven hectare grond wilt bewerken en je snel moet
zijn om te zorgen dat het zaad in de grond zit als de regens
beginnen, is een trekker natuurlijk een fantastisch hulpmiddel. Maar
ja, het is een gebied van beboste savanne. Een veld klaar maken
voor een trekker is een hoop werk. Aan goed materiaal mankeert het
ons niet: een Massey Ferguson trekker, een goede schijvenploeg,
een schijveneg en een zaaimachine. Maar ja, als boomstronken net
iets onder de grond worden afgekapt in plaats van gerooid,
waardoor het lijkt alsof je een mooi veld hebt, ja dan rij je wel al je
materiaal aan stukken. Vorig jaar hadden we voor meer dan 10.000
euro aan brokken en dan bereik je snel het punt waarbij de trekker
minder kost wanneer deze stilstaat dan dat hij opbrengt met
loonwerk. We hebben het bijgesteld en doen alleen loonwerk voor
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een beperkt aantal boeren die wel begrepen hebben wat er nodig is.
Ik word ook wat moe van het geromantiseer van de Afrikaanse
samenleving en van de kleine boer waar veel hulpverleners en
vooral mensen langs de zijlijn vaak de mond vol van hebben. Het
leven op het Afrikaanse platteland is alles behalve romantisch. Er is
schrijnende armoede, het ontbreekt aan de meest elementaire
zaken als echt goed onderwijs, basisgezondheidszorg en goede
wegen. En daar is zeker in Noord Uganda veel haat en nijd als
basishouding. Aan verklaringen van deze houding ontbreekt het niet.
De wonden van de oorlog helen maar heel moeizaam. Er is een
slecht functionerende overheid, de bevolking is door de oorlog
getraumatiseerd, er zijn vaak slechte weersomstandigheden, de
markt is volstrekt niet transparant en er worden producten en
diensten verkocht die door geen enkele keuringsdienst getolereerd
mogen worden. De lijst is lang.
Betekent dit dat we verbitterd en teleurgesteld zijn, het gevoel
hebben voor niets (nou ja, het heeft inmiddels miljoenen gekost) in
de weer te zijn geweest? Absoluut niet. Er zijn veel mensen op
allerlei manieren door ons werk geholpen. We hebben onze rol
gespeeld in de dynamiek van die tijd en plaats. Mede door ons is het
besef van ‘kwaliteitsgraan’ gemeengoed geworden, de uitbuitende
praktijken van louche opkopers is zo goed als gestopt, de
opbrengsten zijn gestegen en soja als nieuw gewas wordt overal
verbouwd. Mensen zien ons als een betrouwbare partner die ook
echt jaren blijft. Maar het geeft vooral voldoening dat we mensen
nabij zijn gebleven, een sprankje hoop konden geven in hun oh zo
moeilijke bestaan. In Zaïre noemden we dat ‘het pastoraat van de
aanwezigheid’, het uit durven houden, mensen nabij blijven, ook al
lijkt wat je doet als water van een eendenrug af te glijden. We zijn er
ook trots op dat we MWH Uganda als een echt sociale onderneming
op de kaart hebben gezet. We runnen de tent als een echt bedrijf,
de bedrijfsgegevens zijn volledig en accuraat en helpen om
beslissingen te nemen. We leveren prima werk met de mensen die
we hebben, er is een echte organisatiecultuur ontstaan van
betrokkenheid, inzet, nauwkeurigheid en klant gerichtheid. Veel
bedrijven en ontwikkelingsorganisaties kunnen een voorbeeld aan
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ons nemen. We hebben nieuwe mogelijkheden gezien die we verder
gaan uitbreiden
Als we al onze plannen van zeven jaar geleden toentertijd in een
officieel ‘project’ hadden moeten gieten met de bijbehorende
budgetlijnen waar niet of nauwelijks van afgeweken had mogen
worden, dan was ons ‘project’ faliekant mislukt. De toen
geformuleerde smart resultaten hadden we nooit gehaald. Gooi de
project logica overboord en besef dat de werkelijkheid complex is.
Een groot aantal actoren maakt en vermaakt constant de
werkelijkheid. Jij kunt alleen maar jouw beperkte rol spelen door
steeds alert in te spelen op wat zich voordoet. Er is zelden een
direct verband tussen wat je doet en de veranderingen in de mensen
en in de samenleving. Als je dat bewust bent, dan valt er een hoop
‘bewijslast’ van je schouders.
We zijn vol goede moed aan de volgende vijf jaar begonnen. De
focus zal meer en meer komen te liggen op lokale landbouw
ondersteuningscentra waar we kwaliteit producten en diensten
verkopen voor een eerlijke prijs en we mensen van dienst kunnen
zijn met relevante kennis en informatie, gebruik makend van de
moderne technologie. We denken er over om dit concept, dat
inmiddels wel bewezen heeft te werken, ook elders in Uganda te
gaan uitzetten. Dus voorlopig zijn er nog genoeg redenen voor
Hans, Jeannette en mezelf om vol goede moed door te gaan.
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Bericht van Justus
In de vorige Amahoro hebben we al vermeld, dat de school een
nieuw hoofd van de school heeft gekregen. Zijn naam is Justus. Hier
vertelt hij iets over het tweede trimester.
Een nieuwe dag en een nieuw trimester is van start gegaan en ik
ben benieuwd wat me dat als nieuw hoofdonderwijzer zal brengen.
Mijn eerste trimester is met al die verschillende activiteiten
voorbijgevlogen. Dit trimester zijn Sara en Britt onze stagiaires uit
Nederland. Ze werken hard voor onze leerlingen en geven met
name muzikale – en creatieve vorming. De kinderen zijn heel blij
met hen. De school heeft een nieuw schoollied gemaakt op de wijs
van het Wilhelmus. We konden geen betere manier bedenken om
onze Nederlandse donoren te eren. Sara en Britt helpen ons om het
lied in te studeren.
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In de vakantieperiode hebben we verschillende zaken gerepareerd.
De omheining van de schooltuin is hersteld. Verder zorgen de
opgeknapte ruimte van opslag van leermiddelen, de gerepareerde
schommel en draaimolen voor een meer aangename en veiliger
omgeving.

Onze directeur Theo heeft ons daarbij flink geholpen. Bovendien is
er een laptop gekomen om ons bij het schoolwerk te ondersteunen.
In dit trimester worden ook de vertegenwoordigers van de leerlingen
gekozen. Voor een land dat zo gewend is aan armoedig leiderschap
hopen we dat de volgende generatie leiders ook van de
Bondekoschool komen. Leerlingen kunnen hier alvast ervaring
opdoen. Het is een thema waar we serieus mee bezig zijn.
We gaan dit trimester ook van start met onze muziek- en toneel
productie. Het thema is: ‘Beter onderwijs voor kinderen in Uganda’.
De voorstelling is gepland voor augustus. Het gaat over de vraag
wat goed onderwijs is.
U bent als donoren goed voor onze Bondekoschool. Dank jullie wel.
We hopen samen nog een grote sprong voorwaarts te maken.
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Bestuursmededeling
Jos van Baarsen
In de afgelopen vergaderingen is ondermeer gesproken over de
mogelijkheden om de inkomsten door donaties te vergroten. We
willen dat proberen door activiteiten aan te bieden waar vrienden en
vriendinnen gesponsord door anderen uit hun omgeving, aan mee
kunnen doen. Dat moet nog verder uitgewerkt worden. Graag
komen wij in contact met mensen die daaraan mee zouden willen
werken. Neem daarvoor contact op met Lotte Siering of José van
Baarsen, via info@stichtingbondeko.nl
Er lopen op diverse plekken / m.n. woonplaatsen van bestuursleden
statiegeld-acties: Bij de grotere supermarkten van Jumbo, Albert
Heijn en andere supermarkten mag een poster van Stichting
Bondeko worden opgehangen met het verzoek om het statiegeld te
doneren aan Stichting Bondeko. Ik hoop dat u als sympathisant en
donateur ook zo’n actie zult kunnen starten in uw supermarkt.
Neem voor meer informatie contact op met Sjaak Groot of Jos van
Baarsen, via voorgaand mailadres.
Degenen die via automatische incasso bij uw bank een
maandelijkse bijdrage over lieten schrijven, hebben gemerkt, dat dit
vorige jaar niet goed gegaan is. De incasso’s werden niet uitgevoerd
en er werd van uw rekening geen geld afgeschreven.
Bij de overdracht van penningmeesterschap is dit onderdeel van de
betalingsverkeer niet goed overgedragen.
Daarnaast bleek het computerprogramma te kostbaar te zijn, terwijl
het maar gebruikt werd voor een klein aantal personen uit ons
vrienden- en donateursbestand. Dit computerprogramma is
stopgezet.
Ik wil allereerst onze excuses hierover aanbieden en diegene die het
betreft verzoeken zelf het initiatief te nemen om de automatische
incasso weer op te starten. Misschien heeft u de mogelijkheid om
uw niet overgemaakte bijdrage van vorige jaar ( of een deel ervan )
als extra gift over te maken op de rekening van Stichting Bondeko.
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Binnen het bestuur zullen in de komende maanden de rollen wat
veranderen.
Wij zijn altijd blij met de initiatieven en giften van onze vaste groep
sponsoren en donateurs. Ik wil u allen weer heel hartelijk bedanken
voor uw giften in de afgelopen periode. Hiermee kunnen we de
Bondeko-school weer van een impuls voorzien.
Volgt u ons ook op Facebook? Zoek op stichtingbondeko.
Attentie: Er bestaat ook nog een andere stichting met dezelfde naam
die goede doelen in Congo steunt.
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