Jaargang 28 – 2019

Aflevering 71

Inhoudsopgave

Voorwoord

2

Beste mensen, dank

3

Toelichting financiële cijfers 2018

6

Studiefonds tertiair onderwijs

9

De zon laten schijnen

11

Het Batwa-Kick project in Uganda

13

Het Twee Jaren project, direct giving

17

Op safari in de polder

19

1

Voorwoord
Joost Hetsen
Het is weer lente in Nederland, de dagen zijn langer en warmer en de
natuur komt weer tot leven. In Uganda zijn de seizoenen heel anders, zoals
Theo ook schrijft, is daar het droge, hete seizoen op zijn einde en valt er
gelukkig weer wat regen. Het schooljaar begon op zijn zachtst gezegd
onstuimig., maar liefst drie leraren zijn opgestapt. Ze hebben gekozen voor
het geld en werken nu op een dure, private school. De keerzijde van ons
succes is dat de betere leraren erg gewild zijn. Een vergelijking met voetbal
ligt voor de hand, maar die zal ik u besparen.
Al met al is het een periode geweest die Theo veel energie en tijd heeft
gekost, u leest er alles over in zijn stuk. Rixt was in die periode gelukkig
ook in Uganda en ze heeft de schooldirecteur kunnen helpen met het
aanstellen van nieuwe mensen.
Aa
a
a
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de andere kant kun je stellen dat het in Nederland eveneens heel moeilijk is
om aan goed personeel te komen en mensen toch ook niet altijd op een
chique manier vertrekken.
Zoals u van ons mag verwacht presenteren we in dit nummer ook de
jaarcijfers van 2018. Ik kan zeggen dat we erg blij zijn met onze
penningmeester Cor, hij heeft alles goed onder controle en weet het
overzichtelijk te presenteren.
We hebben eerder verteld over de inzamelingsactie van Aart Mudde ter ere
van zijn pensionering. Het heeft een ontzettend mooi bedrag opgeleverd
a
.I
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Aa
de achterliggende gedachten hierover. Een invalshoek die niet vaak aan
bod komt, erg leuk om te lezen.
Er zijn meer projecten verbonden aan Bondeko. Door de lange historie
(Theo zit bijvoorbeeld al 40 jaar in Uganda!) lopen er allerlei lijntjes,
verschillende mensen komen allerlei situaties tegen en geven daar naar
eigen inzicht invulling aan. Mensen als Eugene worden gesteund bij
vervolgonderwijs, Rixt steunt onder andere het weeshuis van Jane en José
is betrokken bij het Batwa-Kick project. De Batwa zijn een pygmeeënvolk in
het zuid-westen van Uganda en Rwanda. José schrijft over de problematiek
van de Batwa en haar bezoek aan de regio.
Ten slotte ziet Jan een idee waar hij in 1992 al eens over schreef,
a
a
.G
roject van Stichting
Bondeko, maar van Hans Joosse van Stichting MWH. (Geen onbekende
van Theo en Bondeko!)
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De Bondekoschool heeft ongetwijfeld de meeste aandacht en daar leest u
vanzelfsprekend vaker over. Des te leuker om ook eens wat te lezen over
wat er nog meer op ons pad komt.
Als laatste nog uw aandacht voor de Bondeko Sponsorloop:
Op 1 juni organiseren we een wandeltocht in het mooie natuurpark van
Lelystad, u kunt Europees wild spotten en de opbrengst gaat rechtstreeks
naar Stichting Bondeko. U bent van harte uitgenodigd, het beloofd een
mooi (zomer)dag te worden!

Beste mensen, dank
Theo Groot
Tumultueus
Het was een tumultueuze start van het nieuwe schooljaar. Het begon
allemaal met de ontslagbrief van onze leerkracht Mariam op
aa a
a
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!E
a
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we de afgelopen jaren enorm veel in geïnvesteerd hebben en
verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van ons onderwijs. Ze speelde
ook een belangrijke rol in het certificeringsprogramma dat door Annemieke
en Ellen in gang is gezet. Daarna volgde voor het nieuwe schooljaar begon,
half januari nog het directe vertrek van Nassur, onze rekenleraar waar we
ook enorm in geïnvesteerd hebben. Een week erna volgde een brief van de
andere onderwijzers met de eis van 80% loonsverhoging, grotere leningen,
een wekelijkse toelage en betaling van medische kosten. Op hun eisen
ingaan zou een bedrag van 29.000 euro extra betekenen op jaarbasis.
Kortom niet reëel.
Uiteindelijk heb ik nog maar weer eens uitgelegd dat het geld in Europa niet
aan de bomen groeit en dat onze donateurs dat grote extra bedrag niet op
gaan brengen. Het is niet onze schuld dat zij met hun salaris een hele
uitgebreide familie moeten onderhouden. We kunnen ze ook nooit genoeg
voor alle school en medische kosten voor hun broers, zussen en ouders
betalen. Ik snap hun frustratie maar, ik kan er ook niet veel aan doen. Er
was wel een loonsverhoging van 6% voorzien, maar als er 80% gevraagd
wordt, dan is er niet veel gesprek mogelijk. Daar komt nog bij dat een
aantal mensen ervan overtuigd is dat het geld er wel degelijk is maar dat ik
het voor andere dingen gebruik, anders gezegd ik zou van Bondeko stelen.
Ook hier kun je uitleggen wat je wilt, maar die personen ook overtuigen is
een andere zaak. Ja inderdaad we kregen geld om wat nieuwe computers
te kopen en een nieuw fotokopieer apparaat aan te schaffen, maar vaak is
het gemakkelijker geld te vinden voor zulke eenmalige kosten dan voor de
algemene werking van de school.
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Ik lig niet wakker van dit soort opmerkingen maar het steekt wel. Nadat
iedereen uiteindelijk zegt het te hebben begrepen, is er daags erna nog
een onderwijzeres die opstapt. Blijkt dat ze alle drie op de school werken
waar Mariam naar toe is gegaan. Dat is een chique school in Kampala voor
de rijkere kinderen. Ik denk niet dat daar beter onderwijs gegeven wordt,
maar ze zullen waarschijnlijk wel wat meer verdienen. Overigens zitten wij
met onze betalingen boven het gemiddelde.
De drie vertrokken onderwijskrachten hebben natuurlijk alle drie inmiddels
een diploma gehaald. Onderwijzers met een diploma zijn veel gevraagd. Ik
snap dat mensen niet tot in lengte van dagen aan onze school verbonden
blijven, maar de manier waarop ze weggaan is niet leuk. Ook dat snap ik,
want zo werkt het overal in Uganda. Je geeft je ontslag op het moment dat
je ergens anders een contract hebt getekend en daar moet je dan ook
onmiddellijk beginnen.
Het was kortom een uitdaging om een week voor het nieuwe schooljaar
nieuwe leerkrachten te vinden. Voor mensen die in Nederland in het basis
onderwijs staan is het misschien een bekend probleem, want ook daar is
een tekort en een groot verloop. Gelukkig was Rixt juist deze periode hier
en heeft ze een actieve rol kunnen spelen in de selectie van de nieuwe
leerkrachten. Ook kon zij als bestuurslid van Bondeko nog eens uitleggen
hoe de financiële vork in de steel zit.
Ondertussen draait alles weer en zien we wel hoe het afloopt. Zoals Cruyff
a
a
b
,a
a
verantwoordelijkheden te nemen en die pakken die ook.
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Spanningen
Als ik dit schrijf valt er weer een beetje regen. Het einde van het droge en
vooral stoffige seizoen is hopelijk in zicht. Februari heb ik hier nooit de
leukste maand gevonden. Dan is het heet, droog en stoffig. Ik zou denk ik
niet kunnen leven op plekken waar het overwegend gort droog is, zoals in
Khartoem. In Sudan regent het gemiddeld drie buien per jaar! Niks voor mij.
Met al die droogte groeit er ook niet veel gras voor de koeien. Gelukkig
hebben we nog wat kuilvoer en kon ik ook nog 3 ton hooi bijkopen. Het was
niet van de beste kwaliteit, maar je hebt hier niet veel keus.
De politieke situatie in het land wordt wat precair nu de spanningen met
buurland Rwanda steeds verder oplopen. Niet dat we er rond Kampala veel
van merken, maar het is niet goed voor de toch al moeizame economie. De
grens met Rwanda is gesloten en ook het luchtverkeer tussen Kigali en
Entebbe is stil gelegd. Het is erg onduidelijk wat er allemaal achter zit.
Rwanda verdenkt Uganda dat ze rebellen steunen die het regime in Kigali
omver willen werpen en andersom. Voor een belangrijk deel zijn het ook
ego kwesties tussen de twee presidenten die een soort haat-liefde
verhouding hebben. Ook de situatie in Zuid Soedan gaat er niet op vooruit,
a
a
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S
a
zitten in kampen in Noord Uganda. Ook daar ligt alle handel stil.
Verschillende Ugandese bedrijven zit in financiële problemen omdat de
afzet met twintig percent of meer is teruggelopen. Er zijn veel bedrijven die
goederen aan Zuid Sudan hebben geleverd maar nu kunnen fluiten naar
hun centen. Ondertussen stijgen de prijzen van allerlei producten,
goederen en diensten. De officiële inflatie ligt rond de vier procent. Voor
, a
b
b
a ziekte of ontslag direct heftige gevolgen kunnen
optreden. Er is geen buffer om wat dan ook maar op te vangen.
40 jaar in Afrika
Zelf vier ik dat ik 40 jaar geleden naar Afrika vertrok om er te gaan wonen
en werken. Samen met mijn moeder, die voor een 92 jarige nog een
ijzersterk geheugen heeft, hebben we uitgevogeld dat mijn vertrek datum
naar Afrika 28 mei 1979 is geweest. Indertijd had ik een boekje waarin al
mijn memorabele data genoteerd stonden. Dat boekje ben ik in 1994
tijdens de genocide in Rwanda kwijtgeraakt. Toen ik in 1979 in het
toenmalige Zaïre kwam en daar die missionarissen met 40 tropenjaren of
meer zag, dacht ik oeps.. Nu ben ik zelf zover! 40 jaar voor dezelfde Baas
zullen we maar zeggen. 40 jaar ook steun van heel velen, voor mijn werk in
Zaïre, Rwanda en nu Uganda. Zeker ook persoonlijke steun toen het na de
genocide in Rwanda allemaal pikzwart zag. Velen die dit nu lezen, zijn ook
al 40 jaar betrokken bij mij en mijn werk. Dus ook voor jullie een jubileum!
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Bedankt! En voorlopig wil ik nog wel een tijdje doorgaan. Maar eerst vertrek
ik a.s. vrijdag voor vijf weken naar Japan. Even er helemaal uit, een soort
mini-sabbatical.
Met de woorden van Franciscus (niet die van Rome maar die van Assisi)
Vrede en alle goeds

Toelichting financiële cijfers 2018
Penningmeester Cor van Dijk
De uitdaging ligt in het in stand houden van het geweldige schoolconcept,
waar onderwijs van hoog niveau wordt gerealiseerd. In 2018 is er weer een
behoorlijke steen bijgedragen door onze donateurs en door eenmalige
bijdragen. Daarvoor dank.
Uit de cijfers van 2018 is af te lezen dat ruim 34.000 euro bijeen is gebracht
voor de school via donaties van de trouwe achterban en via fondsen/acties
bij een brede groep van mensen. Met name door contacten die reeds lang
bestaan, komen giften binnen omdat Stichting Bondeko is voorgedragen
als doel of bestemming.
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Naast de inkomsten voor de Bondeko school komt er geld binnen voor
vervolgonderwijs en voor andere projecten. Op dit moment worden enkele
kinderen geholpen bij het volgen van passend vervolgonderwijs. Een
laatste handdruk voordat je op pensioen gaat, heeft veel geld opgeleverd
voor het tertiair onderwijs. Zie artikel Aart Mudde. Dit geld staat nu nog op
de balans. Komend jaar wordt gekeken naar een passende besteding.
De ontvangen gelden zijn in 2017 onder aftrek van noodzakelijk te maken
kosten afgedragen aan de genoemde doelen.

De balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen
vermogen. In 2017 zijn de eerste huizen in gebruik genomen door
personeel van de school. Deze huisvesting moet gezien worden als een
privilege en dient er voor om docenten langere tijd aan de school te binden.
Ook in 2018 zie je op de balans de post vooruit betaalde huurbijdrage
afnemen, omdat de huurkosten nu per maand worden geboekt en in
mindering komen op deze post.
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Mocht u nog meer toelichting wensen bij enkele cijfers, mail gerust.
Met vriendelijke groet,
Cor van Dijk
Mail: cor.van.dijk@xs4all.nl
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Studiefonds tertiair onderwijs
Aart Mudde
In de afgelopen jaren heb ik met mijn zwager Theo Groot herhaaldelijk van
a
a
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b
aan. Via persoonlijke ondersteuning door diverse mensen hebben
inmiddels een aantal mensen uit de omgeving van Theo met succes
vervolgopleidingen gedaan. Een recent hoogtepunt is de academische
promotie van Eugene Nizegene. Eugene is 25 jaar geleden na de genocide
in Rwanda met Theo meegegaan naar Uganda. Met financiële
ondersteuning is hij opgeleid tot fysiotherapeut. Maar de Ugandese
aa
a
a
b
a
a
als Rwandees niet aan de slag. Eugene kon uiteindelijk werk vinden in Zuid
Afrika. Daar sloeg het noodlot weer toe, toen hij door een schietincident de
functie van zijn rechter arm verloor. Voor een fysiotherapeut een essentieel
verlies, waardoor hij zijn werk niet meer kon doen. Wederom met financiële
ondersteuning wist hij uiteindelijk een promotieplaats te bemachtigen aan
de universiteit van Kaapstad. Uiteraard getuigt dat ook van zijn
doorzettingsvermogen. Juist voor deze mensen - die intelligentie koppelen
aan visie en doorzettingsvermogen S
a
onderw
. Eugene promoveerde op 8 april jl. op zijn proefschrift
D
a
a
a
a
sustained a traumatic spinal cord injury in the Cape Metropolitan area
S
A a . Zo maakte hij van zijn eigen traumatische belevenis een
project waar anderen met een vergelijkbare gebeurtenis van kunnen
profiteren.

Eugene Nizegene bij zijn promotie aan de Universiteit van Kaapstad.
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De Muteesa Bondekoschool voor basisonderwijs in Kayunga, Uganda,
bestaat nu ruim 10 jaar. Wat er in die jaren is bereikt, is beschreven in de
vorige Amahoro. Net als overal zijn er Kayunga kinderen die moeilijk mee
, aa
a
en die graag door willen leren. Maar doorleren is duur. Toch is het voor de
ontwikkeling van een samenleving essentieel dat er integere, hoger
opgeleide mensen zijn die een land vooruit kunnen helpen. Niet alleen
goede beroepsopleidingen zijn nodig, ook hoger onderwijs en scholing op
universitair niveau is nodig. Mensen die visie ontwikkelen en innovatief zijn,
kunnen een maatschappij naar een hoger plan brengen. Dan gaat het niet
alleen over economische ontwikkeling, maar ook over maatschappelijke
aspecten, zoals persvrijheid en deelname aan het politieke debat. Al deze
zaken vragen om mensen met een brede ontwikkeling en visie, die in staat
zijn veranderingen door te voeren in een maatschappelijk bestel. Dit zullen
mensen moeten zijn die oog hebben voor mogelijkheden, die kansen zien
en die zich maatschappelijk verantwoordelijk voelen. Mensen met
organisatietalent en mensen die gewicht in de schaal leggen.
Vorig jaar juli ging ik met pensioen als internist van het Slingeland
Ziekenhuis in Doetinchem. Als afscheidscadeau hebben mijn vrienden,
a
a
S
a
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b
a
a
komen aan kansrijke Ugandezen die met verantwoordelijkheidszin een
bijdrage aan hun maatschappij willen leveren op hoger en academisch
niveau. Hierbij is ook het streven dat deze mensen, wanneer zij eenmaal in
een positie verkeren waarin zij zelf goede verdiensten hebben, een bijdrage
leveren aan het in standhouden van het Fonds, waaruit dan weer nieuwe
kansrijke Ugandezen een hogere opleiding kunnen volgen. Op die manier
F
a
a a
a
a
W
, aa a
het ook zichzelf onderhouden.
S
a
a
S
a
misschien wat elitair overkomen, maar ik ben ervan overtuigd dat
investering in mensen om ethisch verantwoorde hogere en academische
opleidingen te volgen uiteindelijk ten goede zal komen aan de gehele
bevolking van Uganda.
De selectie van mensen die voor ondersteuning in aanmerking komen zal
b
b
aa , aa b T
G
- als spin in
het web - een grote rol zal spelen.
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De zon laten schijnen
Rixt Lanting
Ik was in Februari voor een korte periode op de Bondekoschool. Dat viel in
een hectische periode, met het vertrek van drie gewaardeerde
leerkrachten. De privéscholen met hoge schoolgelden zuigen leerkrachten
weg van andere scholen. Een school die kwaliteitsonderwijs voor arme
kinderen nastreeft heeft vervolgens het nakijken. Helaas kunnen we niet
aa
b a ,a
B
onaardig. Vindt dan op het laatste moment nog maar eens een geschikte
nieuwe leerkracht. Met de directeur Justus een sollicitatieprocedure in
elkaar gezet. Er is een dossier met kandidaten die zich gedurende het jaar
hadden aangemeld. Daar hebben we dus een selectie uit gemaakt en een
viertal dames opgeroepen voor een gesprek. Vreemd genoeg meldde zich
vrijdag een jongeman, die uit het niets kwam opduiken, met ook nog
ervaring in de P1. Justus wilde hem wegsturen, omdat we niet zomaar
onvoorbereid iemand kunnen interviewen. Maar ik vond, dat de jongeman
Thomas een kans verdiende. Je moet in de werking van het universum
blijven geloven, toch? Thomas kwam onzeker en verlegen over, maar hij
garandeerde dat hij met kinderen echt zelfverzekerd was. Vandaag gaf hij
een proefles, waarin hij dat zeker heeft bewezen. We hebben hem
aangenomen en zo komt er in P1 voor het eerst een man voor deze groep
te staan. Het is even wennen, maar het is geen slechte keus. Veel kinderen
hebben thuis geen vader en een mannelijk rolmodel kan geen kwaad.
Zaterdag ochtend stond ik om acht uur volgens afspraak op het
schoolplein, omdat we om half negen vier dames verwachtten. Hoe naïef
om na 12 jaar Uganda te denken, dat er ook maar iemand op tijd zou zijn,
zelfs voor een sollicitatie. Twee dames kwamen een uur te laat en een nog
later. Eén dame liep weg toen ze in de gaten kreeg dat ze niet gelijk aan de
beurt was. Een jongedame bracht ons helemaal in verlegenheid. Het arme
kind zat te shaken en keek ons als een angstig konijntje aan als we een
vraag stelden. Het was trekken om er antwoorden uit te krijgen. Ze barstte
nog net niet in huilen uit
De week daarop zat weer vol met sollicitatiegesprekken en proeflessen.
Het kostte wat moeite, maar we hopen het geheel af te ronden en een
nieuwe start te kunnen maken met een paar nieuwe enthousiaste mensen.
We hebben nog een net afgestudeerde jonge dame aangenomen. We
moesten haar eerst wel naar de opleiding terugsturen om haar diploma op
te laten halen. Men laat afgestudeerden rustig twee jaar op hun
b
a
a
,
a
aa
a
b .
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We hadden ook een zeer interessante rekenleerkracht gevonden, die een
indrukwekkende proefles gaf. Helaas, hij haakte af, omdat zijn vrouw er niet
a
,
T a, a b
het kijken in het dossier, uitnodigingen versturen, wachten op laatkomers,
interviewen en lessen observeren. De aangenomen leerkrachten
vertrekken op hun beurt ook weer ad hoc van hun school en zo schuift het
probleem door. Het systeem geeft enorm veel onrust. We doen er aan
mee, maar wat moet je anders?
Ik heb ook nog een workshop Jolly Phonics georganiseerd. Om het
programma wat op te frissen en het de nieuwkomers aan te bieden. Ik
bezocht ook Grace onze schoonmaakster op school. Ze woont met haar
vier kinderen in een piepklein huisje. Haar oudste kind zit op het voortgezet
onderwijs, twee kinderen zitten op de Bondekoschool en daarnaast heeft
ze nog een baby. Haar man overleed vorig jaar, met achterlating van twee
vrouwen, een rits kinderen en schulden. Grace heeft niets. Haar oudste
kind zit thuis omdat ze het schoolgeld niet meer kan betalen. Ze is radeloos
en denkt erover na om naar haar dorp te vertrekken. Daar heeft ze in ieder
geval gratis eten. Maar dan krijgen haar kinderen weer geen goed
onderwijs. Ze houdt van haar werk, want ze houdt van kinderen. Ze moet
15 euro per maand betalen voor een kind op de Bondekoschool en 50 euro
per maand voor haar oudste kind in het voortgezet onderwijs. Ja, voor
zulke mensen zoek je dan sponsoren.
Ik heb de leerkrachten ook voor een gesprek uitgenodigd, omdat ik graag
als Bondekobestuurslid wil laten weten, hoe we ons inspannen om het geld
voor de school bijelkaar te krijgen. En wil laten weten dat we Theo en de
school ondersteunen en waarderen in het mooie werk dat ze voor onze
kansarme kinderen doen. Deze blijvers spannen zich hard in om echt een
verschil te maken en de zon weer op de school te laten schijnen.
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Het Batwa-Kick project in Uganda
José van Baarsen-Vreeburg
Amos en zijn organisatie Kadolha
Eind 2018 heb ik het Kick project rond Kabale in het zuid-westen van
Uganda bezocht. Via de Bondeko rekening wordt voor dit project apart geld
ingezameld.
Amos is een pigmee, een batwa, zoals ze dat in Uganda en Rwanda
zeggen. Hij is een jonge man van rond de dertig jaar, is gehuwd en vader
van 3 kinderen. Hij is opgegroeid als wees onder de hoede van de
bisschop. Hij is intelligent en wilde zelf graag arts worden maar daar werd
door de voogd anders over gedacht. Timmerman zou goed genoeg voor
hem zijn. Toch heeft hij zich weten te ontwikkelen tot cultureel
groepswerker en is nu actief in zijn onderneming met een eigen stuk land.
Hij is voor drie dagen in de week nog in dienst bij de bisschop. Hij heeft ook
een voorbeeldfunctie en kan, naar zijn zeggen, ook veel kosten voor zijn
a a
Ka
a
Ba a b alen, zoals ziektekosten en/of
vervoerkosten.
Hij woont in een klein gehuurd huisje in Kabale en zijn vrouw is vrijwilligster
bij Kadolha.
Kadolha voor kwetsbaren in Kabale
Kadolha is een niet religieus en niet politiek gerichte organisatie, zonder
winstoogmerk. Amos heeft samen met zijn team initiatief genomen om de
meest kwetsbare pygmeeën in en rond de stad Kabale een beetje hulp te
geven. Het gaat om wezen en mensen met hiv/aids, maar ook om
grootouders die de zorg hebben voor soms een hele schare kleinkinderen,
omdat de ouders vaak aan aids zijn overleden. Op dit moment bezoekt
Ka
a aa
37
maand hun aids medicatie op te halen. Hij stimuleert ze o.a. ook om bonen
en groente te telen.
Ik heb hier twee families bezocht waar in beide gevallen oma zorgt voor
een schare kleinkinderen, van wie een paar ook weer aids hebben of hiv
besmet zijn.
Van belang is dat zij elke maand hun medicatie halen en dat zij voldoende
te eten hebben. Medicatie zonder eten is een aanval op de maag. Ook hier
is honger, armoede en het aids stigma een extra last.
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Bezoek aan Batwa centra
Bij de ene groep Batwa ben ik, vergeleken met 2016, verrast over de
vooruitgang, bij de ander teleurgesteld over hun miserabele situatie en het
gemis aan motivatie. De spiraal van armoede verlamt de mens en
vermindert de prikkel om gewoonten te veranderen.
Wat is het probleem van de batwa?
De batwa leefden eeuwen in volstrekte harmonie met het oerwoud van
Rwanda, Congo en Uganda. Vooral vanwege het toerisme is dat drastisch
a
.D
b
a
a .E
b
aa
a
550
o in Uganda en 1350
euro in Rwanda. Toerisme is voor beide landen van groot belang. De
pygmeeën zijn met geweld uit het oerbos verjaagd en aan de rand van het
bos neergezet met een verbod om zich nog in het bos te bewegen. Een
groot drama. In Rwanda krijgen de batwa een huis en voedsel. Een soort
van bed, bad en brood regeling, zoals wij dat kennen bij de opvang van
asielzoekers in Nederland. Met verder weinig vrijheden. In Uganda is er
meer vrijheid en meer kans om wat van hun leven te maken.
De centra die ik nu voor de tweede keer bezoek liggen verspreid langs de
R a a b La B
.D
a
b
a
A
aa
K
.H
stichting beheert o.a. een ambachtschool. Deze stichting heeft vele
donoren voor zich weten te winnen, waardoor praktisch elke familie de
kans heeft gekregen om in een echt huis te wonen met een raam en een
deur en met dakplaten van aluminium. Het geraamte van stenen of
stokken moest men zelf bouwen.
Het beschikbaar krijgen van water behoort ook tot de zorg van deze
stichting. Hier valt nog veel te verbeteren helaas. Sommige groepen
moeten vier uur lopen, berg af en op, voor ze een emmertje water te
pakken hebben. Ik geef het ze te doen.
Toolkit
Maarten Bootsma (partner van Rixt Lanting, Bondeko-bestuurslid) heeft mij
gevraagd om vooral op gebied van de voeding en gezondheidszorg mee te
kijken naar het probleem van de batwa. Hij volgt de batwa al langer. Na
mijn bezoek in 2016 kwam ik op het idee van een toolkit voor zelfzorg op te
zetten. Deze toolkit is bedoeld om meer eigen verantwoordelijkheid te
aa
.M
b
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aa a
b
b
a Maa
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mij. Alles wat dit schaap of deze bonen oplevert is voor de verzorger van
het schaap of de boer die de bonen teelt. Hiermee wordt het streven om de
gezondheidszorg te stimuleren feitelijk een streven om landbouw en
veeteelt te stimuleren.
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Batwa problemen
Er is gebrek aan van alles. Gezondheid is een groot probleem.
Er is honger, er is geen geld voor eten en medicijnen, er is ziekte en er is
een mysterieuze toename van miskramen. Soms heeft men na uren lopen
een gezondheidscentrum weten te bereiken op een voor hen dure fiets of
brommer taxi. Dan kan het gebeuren dat men nog verwezen wordt naar
een ander centrum. Er is het stigma, dat batwa lui en vies zijn en ook
stinken. Afhankelijkheid en armoede maakt je klein en onzeker. Er heerst
fatalisme, onvrede en machteloosheid. Soms begrijpt men niet dat er wel
een beroep gedaan kan worden op de hulp van de gezondheidsteams,
maar dat je voor medicijnen altijd moet betalen.
Er is veel boosheid, verdriet en er is een groot trauma over het verjaagd
zijn uit het oerwoud. Er zijn geen of maar verdraaid weinig batwa die enig
idee van letters en cijfers hebben. De armoede en gebrek aan onderwijs
houdt hen in de tang. Niet om het goed te praten, maar een slokje helpt je
dan even uit de werkelijkheid. Alcohol is een groot probleem, te vergelijken
met de indianen en aboriginals. Jammer, jammer, want dat geeft veel
ellende en kost ook geld. Maar (veelal niet-batwa)slimmeriken verkopen
sterke drank met een alcohol percentage van 50 tot 60% in een soort
a . N ba a
bb
a
aar alcohol te koop is en waar de
lege drankzakjes weggegooid op de grond liggen.
De diverse dorpsgezondheids- teams zijn heel belangrijk, maar werken niet
alle evengoed, dat is ook het geval met de diverse dorpcentra. Soms is er
geen water is er geen eten en zijn er geen medicijnen of worden de
traditionele geneeswijzen niet goed meer toegepast. Soms vernielen
enorme regenbuien akkers of veroorzaken aardverschuivingen. De
uitgeleende bonen van Maarten waren eens met de modderstroom
verdwenen.
Mogelijkheden
Ik ben opnieuw in het centrum geweest met de grootste aantal batwa. Ik
was daar eerder in 2016. Helaas, het scoort nog geen hoge ogen. De oude
Amos weet veel van traditionele geneeswijzen en medicinale planten.
Da
b
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a
a
a
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in is verzameld en opgetekend, kan er een goed plan gemaakt worden. Het
zaaien van traditionele kruiden en aanplanten van fruitbomen is een goede
mogelijkheid. Wij ondersteunen dat, evenals een betere besteding van
toeristengeld.
In een dichterbij gelegen centrum was de sfeer heel anders, met meer
betrokkenheid en was veel vooruitgang geboekt. Mensen zagen er
verzorgd uit, waren mondiger en leefden in goede harmonie met nonbatwa. De gezondheidsteams werkten ook voor andere kwetsbare
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groepen, zoals armen maar ook voor mensen met aids. Zij maken zich
gezamenlijk hard voor vooruitgang. Het is belangrijk de gezondheidsteams
goed te trainen.
Mede dankzij gulle gevers kan ik nu voor elk centrum iets betekenen. Voor
de een is er een eerste/nieuwe stap tot het vormen van een
dorpgezondheids-team. Voor de volgende is het mogelijk om toch een
aantal schapen, wat bonen of wat aardappelen te lenen. Door het
leensysteem blijft er altijd iets over om weer te planten. Er komt geld
binnen, waardoor het soms mogelijk wordt om een stukje land te kunnen
huren of zelfs te kopen of wat schoolgeld voor hun kinderen te betalen. Het
opzetten van een onderling spaarsysteem kan eveneens heel stimulerend
werken.
Behalve de kosten van mijn verblijf in Uganda gaat het geld van de gevers
regelrecht naar de batwa. Ik ga dit jaar graag weer om de volgende
stappen te kunnen zetten.
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Het Twee Jaren project, direct giving
Jan Aukema
Dit is geen project van Stichting Bondeko, maar van Stichting MWH. Jan
schrijft hierover in zijn rol als deelnemer aan het project.
N
b 2017 T
Ka
a
Twee jaren project
begonnen. Er zijn acht personen in Nederland bereid gevonden om
hiervoor een bedrag van 950 euro ter beschikking te stellen. Dit geld wordt
zonder voorwaarden aan een moeder van een leerling gegeven. Zo krijgen
acht moeders nu elke week een bedrag van ongeveer 8 euro per week om
die naar eigen inzicht te besteden. Na twee jaar wordt bekeken of dit wel of
niet een geslaagd experiment zal zijn. De acht moeders zijn geselecteerd
op basis van hun thuissituatie. Ze hebben allemaal grote moeite om elke
dag rond te komen en kunnen vaak zelf het kleine bedrag aan schoolgeld
al niet volledig betalen. Het is de bedoeling het leven van de moeders wat
gemakkelijker te maken, zodat er tijd en energie vrij komt om andere
dingen te doen. De gedachte is ook dat de mensen zelf het beste kunnen
bekijken waarvoor ze het geld gaan inzetten. Geef geld aan vrouwen, ze
kunnen zelf hun leven het best organiseren, is het motto. De acht moeders
moeten nu wel het volledige bedrag aan schoolgeld gaan betalen, anders
mochten ze niet mee doen met het experiment. Daar hebben de dames
glunderend mee ingestemd. We zien dat moeders gewoonlijk beter voor de
kinderen zorgen en dat ze betrouwbaarder zijn dan de mannen. De acht
dames worden tussentijds niet gecontroleerd, maar wel gevolgd wat ze met
het extra geld doen. Dit om te kijken wat er gebeurt en te kijken hoe de
vrouwen het aanpakken. Het geld wordt per telefoon overgemaakt, het
aa
b
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b
a
voor heel verschillende dingen, zo blijkt nu al. Theo liet een filmpje maken
van een moeder die met het extra geld kuikens ging aanschaffen in de
hoop die later met winst te kunnen verkopen.
Waarom mee gedaan?
Ik doe zelf ook mee aan het experiment. Dat heeft een reden. In 1992,
27 aa
, b
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or de wereld merkte ik, dat er
weinig ontwikkelingsgeld bij de meest arme mensen op het platteland
.H
b
a
.G
direct aan de mensen als een vorm van internationale belasting. Dit ter
compensatie van de zwakheden in de wereldhandelsstromen, de lage
prijzen voor de grondstoffen en het wegzuigen van werkgelegenheid. Kies
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daarvoor een doelgroep bijvoorbeeld vrouwen tussen de 20-50 aa ,
.H
T
Ja
toegepast.
Ervaringen
Wereldwijd vinden op tal van plaatsen proeven plaats met het direct geven
van geld zonder verdere voorwaarden. Een proef in Kenia is een van de
grootste. Er is een Amerikaanse organisatie GiveDirectly die het idee voor
21.000 mensen in geselecteerde dorpen in Kenia heeft opgezet. Het lijkt
inderdaad op een basisinkomen voor de allerarmsten van de wereld. De
proeven worden op verschillende manier uitgevoerd om te kijken wat het
beste werkt. Een maandelijks groter bedrag voor twee jaar of een lager
maandelijks bedrag over twaalf jaar. Een derde groep krijgt een groot
bedrag ineens en een vierde groep in de proeven krijgt niets. Zo wil men
conclusies pogen te trekken. Ook in deze proeven blijkt al, dat de mensen
heel verschillende dingen met het extra geld gaan doen. De een volgt een
cursus om een catering op te zetten, een ander zet een winkeltje op of
koopt een zonnepaneel, waardoor ze minder voor elektriciteit hoeft te
betalen. Een jonge vrouw zegt dat ze voor haar en haar baby niet steeds
om geld hoeft te vragen aan haar man en daardoor minder ruzie maakt met
haar echtgenoot. In een dorp waar dit in Kenia wordt toegepast blijkt nu al
dat de inwoners minder stress ervaren en beter slapen. Van de
vooroordelen, dat mensen het uitgeven aan dure telefoons drank of drugs,
blijkt niet zoveel te kloppen.
In elk geval zijn we benieuwd hoe het uitpakt voor onze moeders in
Uganda. Aan het eind van het jaar zullen we daar meer over weten.
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Op safari in de polder
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AMAHORO is een uitgave van de stichting Bondeko, opgericht
december 1982, met het doel:
“Het verlenen van steun aan ontwikkelingslanden bij de medische
verzorging en het geven van opleiding en studie, een en ander in
de ruimste zin des woords.”
(Artikel 2 van de statuten)
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