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Theo’s extra noodhulp
Theo schrijft er al over: De corona slaat ook in Uganda
hard toe. Niet zozeer in het aantal besmettingen en
doden, dat valt tot nu toe gelukkig erg mee, maar de
gevolgen van de lockdown zijn wel ingrijpend. Jongeren
worden zonder salaris op straat gezet en je moet het
dan maar zien te overleven. Ook bij Theo staan mensen
op de stoep en vragen: “kun je me helpen”. Aan dat
stoepwerk heeft Theo altijd gedaan en wij hebben als
Bondeko daar ook een apart potje voor. Nu willen we u
vragen wat extra te geven. Deze noodhulp is deels
gerelateerd aan de school, zoals de maaltijden, die nu
aan 47 geselecteerde arme gezinnen van schoolkinderen
worden verstrekt. Normaal krijgen de kinderen eten op
de Bondeko school, maar die is gesloten. Daarnaast zijn
er anderen in het netwerk van Theo, die de gevolgen van
de lockdown voelen.
We hebben naar schatting op korte termijn 1700 euro
extra nodig voor de vragen die er nu liggen. Daarom dit
inlegvel om u deze vraag voor te leggen. Misschien heeft
u een mogelijkheid wat extra’s te kunnen geven. Soms
kan uw etentje of een vakantie wellicht niet doorgaan en
staat dat geld stil op uw rekening te wachten... Zoiets of
iets anders. Elke bijdrage is welkom.
NL02INGB0005467583
Stichting Bondeko met vermelding Stoepwerk

De corona schudt ons als Stichting Bondeko ook aardig
in de war. Geen sponsorloop, geen extra inkomsten van
een promotie of een feestje. Twee stagiaires die
versneld terug moesten naar Nederland. Daarna volgde
Marieke, want ook dat leek het verstandigst om te doen.
En Theo besloot zijn reis naar Nederland te cancelen.
Als bestuur doen we het met een skype vergadering en
nu met een inlegvelletje. Want veel zaken gaan gewoon
door, zoals de meeste uitgaven voor de Bondekoschool.
Het salaris voor het personeel van de school vormt
verreweg de grootste kostenpost en dat wensen we wel
door te betalen ook al zijn de lessen uitgevallen.
Aan de inkomsten kant merken we, dat het wat gaat
haperen, omdat inkomstgenererende activiteiten niet
doorgaan. Kortom, er zijn ook wat zorgelijke
ontwikkelingen aan deze kant. Gelukkig hebben we een
heel trouwe achterban en mochten we elk jaar
verrassende giften van u ontvangen. Dat steunt ons en
geeft hoop. Helpt u ons met een extra gift om ook in
deze Corona tijd aan onze uitdagingen te kunnen
voldoen? Hartelijk dank daarvoor.
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Voorwoord
Joost Hetsen
Daar is dan de eerste en hopelijk laatste corona-editie van de Amahoro.
Laat ik beginnen met de hoop uit te spreken dat iedereen gezond deze
crisis doorkomt, dat we snel weer terug kunnen naar het normale leven met
bezoek aan familie en vrienden, werk, sport, cultuur en ontspanning.
Ook Bondeko merkt de effecten van de coronamaatregelen. Theo verteld
over de maatregelen in Uganda. Geen intelligente lockdown maar hard en
zonder nuance. Het aantal besmettingen blijft gering, maar toch zijn de
maatregelen weer verlengd tot eind mei. De scholen zijn nog wel even
gesloten en daarom proberen we wat huiswerk langs te brengen. Iets wat
makkelijker klinkt dan dat het in werkelijkheid gaat in Uganda.
Zoveel steun als dat er in Nederland wordt toegekend zo weinig gebeurt
dat in Uganda. En hoewel de zelfredzaamheid in Uganda groot is, groter
dan in Nederland, worden de armste gezinnen hard getroffen door de
lockdown. Vanuit de school weten we welke gezinnen het armst zijn en
Theo organiseert daarom dat deze 43 gezinnen wat extra steun ontvangen
in de vorm van een voedselpakket. Afhankelijk van hoe lang het nog gaat
duren, volgt er misschien nog een actie op. Dit nieuws is erg vers, daardoor
leest u er nog niets over in Theo zijn stuk. Houd onze website in de gaten
voor meer informatie over deze recente ontwikkeling.
We wilden in deze Amahoro de nieuwe sponsorloop aankondigen. Vorig
jaar hebben we een eerste kleine, maar succesvolle sponsorloop gehouden
en daar wilden we dit jaar op voortborduren. Helaas hebben we moeten
besluiten dit voorlopig uit te stellen. Wanneer we een nieuwe datum
hebben, zullen we dit via de website communiceren.
Begin dit jaar was Rixt weer in Uganda, u heeft vast en zeker haar verhalen
gelezen via de blogs, in deze Amahoro een verhaal over lesmethode Jolly
Phonics en oud-leerling Morris. Via Rixt zijn er ook dit jaar een paar
stagiaires geweest op de school (ze zijn net op tijd weer teruggekomen
naar Nederland!), we vinden het altijd leuk om hun ervaringen te lezen. Dit
keer zijn het Renske en Watze. Verder leest u in deze editie nog de
vorderingen met het project via Partin en over Sponsorkliks, een heel
eenvoudige manier om Bondeko te steunen.
Last but not Least, de financiële verantwoording. Als ANBI geregistreerde
stichting zijn we verplicht om deze in de eerste helft van het jaar te
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presenteren. We vinden het daarnaast vanzelfsprekend dat u als trouwe
volger inzicht heeft in de financiële reilen en zeilen van de stichting.
Complimenten aan Cor voor weer een duidelijk en overzichtelijk geheel.

Beste mensen
Theo Groot
Ik heb het schrijven van mijn bijdrage steeds maar wat uitgesteld. Eerst
ging al mijn tijd en aandacht uit naar het alles draaiend houden binnen de
nieuwe beperkingen. Nu is het rustiger, maar ja, wat moet je schrijven. Iets
wat je vandaag op papier zet kan overmorgen volledig achterhaald zijn.
Corona in Uganda
Sinds drie weken heeft het corona virus ook Uganda in zijn greep. Er zijn
nog maar weinig gevallen, 54 tot nu, en voor het merendeel gaat het om
mensen die in het buitenland waren en bij terugkeer het virus meebrachten.
Dat aantal van 54 is natuurlijk erg relatief want alles hangt af van hoeveel
tests je uitvoert en wat je meetelt. Ook in Europa breekt het besef door dat
de corona statistieken veel niet mee tellen, zoals alle mensen die overlijden
zonder dat ze getest zijn. Maar Uganda zit nog helemaal in de eerste fase
van ‘containment’. Dat is proberen ervoor te zorgen dat het virus zich niet
vrij onder de bevolking gaat verspreiden. Er zijn begin april behoorlijk
strenge maatregelen afgekondigd en die zijn nu nog eens met drie weken
verlengd tot 5 mei. Of de verspreiding van het virus zal stoppen is natuurlijk
nog maar de vraag. Kijkend naar Nederland lijkt het erop dat dit virus niet te
houden is. Een geval aan het begin van de vastenperiode en zes weken
later is heel Nederland op slot en ontregeld. Dat kan hier natuurlijk ook
gebeuren. Misschien is het in ons voordeel dat 70% van de bevolking
jonger is dan 25 jaar. In deze bijdrage probeer ik een beeld te geven van
wat de corona gevolgen allemaal betekenen voor mij en mijn werk.
School dicht
De school is vanaf begin april dicht, dat is bij schrijven al drie weken. In
totaal heeft Uganda 73.000 onderwijsinstellingen waar in totaal 15 miljoen
kinderen en jongeren op zitten. Pogingen om samen met onze leerkrachten
werkbladen te maken en die naar de leerlingen te brengen zodat ze toch
wat bezig blijven, zijn door de schoolinspectie tot tweemaal toe
geblokkeerd. De interpretatie van regels is vaak sterk afhankelijk van de
‘regelhandhaver’. De inspectie was van binnenuit getipt dat wij de school
niet gesloten hadden. We vermoeden dat die tip gegeven is door een
verbolgen leerkracht die niet kan verkroppen dat hij geen assistent
schoolhoofd is geworden. De inspectie was een soort ‘overval’ en toen
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bleek dat er geen kinderen waren, vond de inspecteur dat hij dan toch
iedereen moest verbieden ook maar een voet in de school te zetten. Het
zou voor hem gezichtsverlies zijn als hij moest toegeven dat er eigenlijk
niets aan de hand was. Ook een tweede poging om iets vanuit Rainbow
village te organiseren met de leerkrachten die daar wonen werd
geblokkeerd. Uitermate teleurstellend omdat het onderwijs van kinderen
kennelijk niet echt iets is dat de schoolinspectie motiveert. Vandaag deden
we nog een laatste poging omdat het ministerie nu zelf heeft aangegeven
dat scholen moeten zoeken naar manieren om kinderen thuis te helpen. De
inspecteur bevestigt dat een leraar van school geklaagd had dat wij hem
wilden laten werken terwijl het voor zijn veiligheid echt beter was thuis te
blijven (hmmm..).En ja we mogen wel wat huiswerk uitdelen aan de
kinderen, maar alle papier moet vooraf gedesinfecteerd worden. Hoe dat
moet hebben we maar niet gevraagd en als hij erop terugkomt leggen we
uit dat door het fotokopiëren alle blaadjes één voor één verhit worden en
daardoor dus volledig zijn gesteriliseerd. Het feit dat kinderen iets thuis
krijgen is belangrijker dan argumenteren met een idioot die regels bedenkt
waar je bij staat. Dus dat gaan we (lees ik) dan weer organiseren. De
hoofdonderwijzer zit thuis en werkt alle materiaal uit die hij per email naar
mij stuurt. Ik print het een keer uit waarna de administratrice van de school
alles fotokopieert en dan kan iemand anders de enveloppen bij de kinderen
thuis afleveren. Een week later krijgen ze dan een nieuwe envelop met
nieuwe werkbladen. De eerder meegegeven bladen worden dan voor
correctie mee terug genomen. De correctie wordt door een aantal
leerkrachten op Rainbow village gedaan. Ik heb niet de illusie dat het
allemaal veel verschil gaat maken maar het is wel goed om te doen.
Marieke, onze Nederlandse vrijwilligster die hier sinds oktober vorig jaar is,
is tien dagen geleden met een van de laatste repatriëringsvluchten op mijn
verzoek teruggegaan naar Nederland. Het zijn moeilijke beslissingen, maar
ik denk dat het beter is zo. In Nederland is ze overigens volop aan het werk
met het uitwerken van trainingsmateriaal. Uiteraard zal ze, als het aan haar
ligt, met de eerste vlucht weer naar hier terug komen. Het goede internet
dat we hier inmiddels hebben, biedt ook uitkomst.
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De boerderij
Hier op de boerderij gaat het leven door. Het regenseizoen is mooi op tijd
begonnen en het gras groeit terwijl de boer slaapt. De werkers wonen
allemaal op de boerderij en zijn daar ook wel blij mee. Kagumba woont in
Wakiso en komt elke morgen op de fiets. Voor dat de lockdown van kracht
werd hebben we nog snel een flinke voorraad krachtvoer voor de koeien en
voer voor de kippen ingeslagen. Daar moeten we het een kleine twee
maanden mee kunnen volhouden. Met een vrachtwagentje kunnen we nog
wat producten afzetten. De afzet wordt wel steeds een groter probleem.
Melk en eieren proberen we nu lokaal wat te verkopen, maar dat is voor
waardeloze prijzen. Ondertussen probeer ik wat nieuwe dingen uit.
Gisteren heb ik paneer kaas gemaakt, wat gemakkelijk ingevroren kan
worden. Het is heel goed gelukt. Vandaag wil ik Halloumi kaas maken. Dat
is speciale kaas uit het Midden Oosten.

Rustig in huis
Hier in huis is het rustig. Regina heb ik gevraagd niet meer dagelijks te
komen werken. Nu komt ze nog een of twee ochtenden in de week om
schoon te maken in de uren dat ik op kantoor ben. Zij is een van mijn
meest ‘gevaarlijke’ contacten, want bij haar is het toch wat een komen en
gaan van mensen. En ze moet natuurlijk ook zelf geregeld naar de markt.
Ik ben niet paniekerig maar realiseer me wel dat ik er best voor moet
zorgen niet besmet te raken. Je kunt het corona in milde vorm krijgen, maar
het kan ook volledig uit de hand lopen. Met mijn leeftijd behoor ik dan
opeens ook tot een kwetsbare groep (hmmm..). René Graat, een Mill-Hiller
met wie ik acht jaar in Abunakombo in Zaire op dezelfde missie woonde, is
eergister in Maastricht aan corona overleden. Hij lag al drie weken aan de
beademing en kreeg een longembolie toen ze hem van de beademing af
wilden halen. René was maar vijf jaar ouder dan ik. Dus hier geldt zeker
‘voorkomen is beter dan genezen’. Ik maak me niet veel illusies over de
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medische zorg die hier beschikbaar is. Het is uiteraard een gewoon
‘bedrijfsrisico’ net als indertijd in Zaire, maar ja, toen was ik in de twintig, nu
in de zestig. Dus dan toch maar wat meer voorzichtigheid in acht nemen.
Leven met twee meter afstand
Bezoek komt er niet meer en met iedereen hou ik hier keurig twee meter
afstand. Zoals Lubach op zondag zo mooi zei, als je die afstand respecteert
vallen er al direct een hoop andere mogelijkheden op virus overdracht af.
De Ugandese richtlijn was eerder vier meter afstand. Niemand snapte waar
die vier meter vandaan kwam, maar sinds gisteren is dat twee meter
geworden. Niet dat iemand zich daar erg aan houdt. Hoe zou dat ook
moeten? In huis en op kantoor hangt bij tijden de geur van een zwembad:
deurklinken en oppervlakken worden twee keer per dag met gechloreerd
water af genomen.
Hamsteren mag dan in Nederland ontmoedigd zijn, hier heb ik toch maar
een goeie voorraad ingeslagen. Ik kom deze corona winter wel door. Eens
in de week zorgt Kagumba nog voor wat verse groenen en fruit. Een
mineralen/vitaminen pil doet de rest.
Zelf koken is leuk en op deze manier kan ik al aardig wennen aan mijn
toekomstige huishouding in Fort Portal. Ik bak geregeld een heerlijk
zuurdesembroodje. Gelukkig kon ik voor de lockdown nog wat pillen voor
mijn prostaat op de kop tikken. Mijn eigen gezondheidspost had ze niet. Die
aankoop is wel prettig want mijn planning was nieuwe bevoorrading tijdens
mijn verblijf in Nederland. Uit ervaring weet ik dat drie dagen zonder die
pillen niet leuk is.
Gevolgen vervoer
De lockdown betekent ook dat alle vervoer stil ligt. Dat is niet alleen het
openbaar vervoer van taxibusjes, brommers en de beroemde bodaboda’s,
maar ook het gebruik van privé auto’s is verboden. Alleen goederenvervoer
kan nog. Dus zit ik wel echt aan huis gekluisterd. Ik ben allang blij dat ik
hier behoorlijk de ruimte heb J. Mensen mogen zich wel te voet (hun
footshubishi) en met de fiets verplaatsen, maar moeten ook dan afstand
houden. Maar ja, Ugandezen hebben wel de reputatie de regels wat aan
hun laars te lappen. Wat wil je ook, we leven hier in een cultuur waar de
overheid van naleven van regels ook nooit echt een punt heeft gemaakt en
ook regels uitvaardigt die gewoon niet na te leven zijn. Bodaboda’s rijden
nog vaak zonder helm. Het telefoneren achter het stuur is de gewoonste
zaak van de wereld, plastic zakjes worden nog volop gebruikt, de jaarlijkse
APK voor auto’s wordt niet afgedwongen, stoplichten zijn suggesties, die
lijst is eindeloos. Het is dan ook wat naïef te menen dat nu iedereen zich
opeens aan de nieuwe regels gaat houden. En met 10.000 doden per jaar
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aan malaria en nog eens ruim 3.000 in het verkeer zien de meeste mensen
het gevaar van corona niet echt als een belangrijk thema.
Avondklok
Wat wel ‘fijn’ is, is de avondklok. Tussen zeven uur ’s avonds en half zeven
’s morgens mag er niemand op straat komen. De belangrijkste reden is
diefstal en dergelijke tegen te gaan. De situatie is natuurlijk heel moeilijk
voor veel mensen die van dag tot dag leven en nu opeens hun dagelijkse
inkomen zien wegvallen. Deze eerste twee weken lukte het de meeste
mensen nog wel, maar dat gaat alleen maar moeilijker worden. De meeste
van de gasten die bij mij zijn opgegroeid laten nu ook via telefoonberichtjes
weten dat hun geld op is. Want ook zij hebben meteen geen werk en dus
geen inkomen meer. Gelukkig werkt het mobiel geldverkeer en kan ik hen
wat extra’s toesteken.
Sociale onrusten liggen natuurlijk op de loer en veel werkloze jongeren
zoeken ‘creatieve’ manieren om in hun levensonderhoud te voorzien.
Onwillekeurig komen soms herinneringen aan Rwanda naar boven, maar
de situatie is wel totaal anders. Toen was de staat volledig geïmplodeerd
en was het land overgeleverd aan losgeslagen soldaten en milities. Als de
Ugandese regering ergens goed in is en er ook ruim de middelen voor
heeft, dan is het wel het neerslaan van rellen en opstandjes. We gaan er
maar vanuit dat de sociale onrust beperkt gaat blijven.
Ruimte voor vingeroefeningen
Nu alle scholen dicht zijn, zitten al die jonge gasten hier maar wat bij huis.
Nu vervelen ze zich niet gemakkelijk, dat is iets waar een Ugandees niet
snel last van heeft. Ik vind dat waarschijnlijk vervelender dan zij zelf. Hoe
dan ook, elke ochtend zijn deze op het erf bezig. We zijn druk met de tuin
opnieuw in te richten. Vast een vingeroefening voor mijn later wonen in Fort
Portal. Het idee is een Piet Oudolf geïnspireerde tuin aan te leggen met
veel gebruik van allerlei grassen. Jammer genoeg kan ik nu niet op
grassenzoektocht. Er groeien hier prachtige grassen die je zo in je tuin kunt
zetten. De ene plek, zoals bijvoorbeeld in Arua, heeft al meer te bieden dan
de ander. Natuurlijk is het altijd de vraag hoe zo’n gras zich dan in de tuin
gaat gedragen. Maar dan is het juist leuk om dat uit te vogelen. Het is nu
ook mooi de tijd om de stenen weer eens schoon te spuiten met de
hogedrukspuit. We hebben er weer drie weken lockdown bij gekregen dus
we gaan een heel eind komen!
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Het werk
Wat werk betreft hebben we geluk. Landbouw is een van de vitale sectoren
die zoveel mogelijk buiten schot blijft. Onze ondersteuningscentra in Noord
Uganda (een soort Welkoop (je) uit de tijd dat ze nog echt op boeren
gericht waren) mogen gewoon openblijven. Omdat al het personeel op
loopafstand woont is dat geen probleem. Ook kunnen we nog gewoon
voorraden vanuit Kampala naar het noorden sturen. Dat transport van
goederen is toegestaan. Nu de regens volop begonnen zijn, hebben
mensen juist zaaizaad en andere landbouwinput nodig. Ook komen de
meesten gewoon naar kantoor. Slechts drie mensen werken vanuit hun
huis omdat ze niet naar het werk kunnen komen. Wel zijn we beperkt in
onze landbouwvoorlichtingsdienst. We mogen niet met de motor het veld
in, dus moet alle adviezen in het centrum gegeven worden. Maar goed daar
valt voorlopig wel mee te leven. Hier op kantoor houden we keurig afstand
en alles wordt geregeld gedesinfecteerd. Dat is allemaal best te doen.
Goed, dat is een beetje een update vanuit Uganda.
Wees voorzichtig en het ga jullie goed. Ergens dit jaar zullen we elkaar
misschien wel weer eens in levenden lijve ontmoeten.
Met een hartelijke groet
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Toelichting financiële cijfers 2019
Penningmeester Cor van Dijk
Het jaar 2019 ligt al weer ver achter ons en het nieuws van de dag wordt
gedomineerd door het coronavirus. 2019 was voor de Bondeko school een
turbulent jaar, zoals u in de Amahoro van december 2019 kon lezen. Vanuit
de achterban uit Nederland kon de Bondeko school toch weer rekenen op
een mooie financiële bijdrage in het afgelopen jaar. Hierdoor konden wij
kwaliteitsonderwijs voor kansarme kinderen blijven geven.
Uit de cijfers van 2019 is af te lezen dat ruim 28.600 euro bijeen is gebracht
voor de school. Voor ons allen de uitdaging om dit ook de komende jaren
vol te houden en uit te kijken naar nieuwe mogelijkheden om inkomsten
voor de school te genereren.
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Naast de inkomsten voor de Bondeko school komt er geld binnen voor
vervolgonderwijs en andere projecten. Op dit moment worden enkele
kinderen geholpen bij het volgen van passend vervolgonderwijs. Het ´Direct
Giving´ project loopt inmiddels voor het tweede jaar. Nu zal moeten blijken
of deze vorm van ondersteuning een effectieve manier is om een beter
leven op te bouwen.
De ontvangen gelden in 2019 zijn onder aftrek van noodzakelijk te maken
kosten, afgedragen aan de genoemde doelen. Hieronder ziet u daar een
overzicht van.
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De balans is een overzicht van de bezittingen (activa), de schulden
(passiva) en het eigen vermogen. In 2017 zijn de eerste huizen in gebruik
genomen door schoolpersoneel. Deze huisvesting is een privilege en dient
er voor om docenten langere tijd aan de school te binden. Goed
onderwijspersoneel is noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs te
borgen. Eind 2019 zijn de 8 huizen inmiddels voor de helft afgeschreven.
Voor de start van het kalenderjaar wordt reeds een voorschot overgemaakt
voor het komende schooljaar. Aan de passiva kant worden nog
‘geoormerkte’ posten genoemd, waarvan nog geld op de rekening in
Nederland staat. Dit geld is direct beschikbaar als daar behoefte aan is in
Uganda.

Hierboven ziet u de activa kant van de balans en hieronder de passiva.
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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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Jolly Phonics training onder leiding van Ineke Bloemendaal
Rixt Lanting
Dit jaar kwam Ineke voor de derde keer een training verzorgen op de
Bondekoschool. Zij is een bevlogen ambassadrice voor de Jolly Phonics
methode in Uganda. Ieder jaar komt ze drie maanden om het prachtige
gedachtegoed van dit programma op vele scholen uit te leggen, als ook op
onze school. Omdat we nogal eens met wat nieuwe leerkrachten te maken
hebben is het wijs om trainingen te verzorgen zodat alle leerkrachten op de
hoogte zijn van dit aanvankelijk leesprogramma.
Ineke haar basis is het project Noah’s Arc in Mukono waar ze vanaf de start
de basisschool en kleuterschool ondersteunt met haar expertise als
leerkracht. Wij herkennen elkaar in onze missie om het onderwijs in
Uganda op een hoger plan te tillen en dan met name werken aan de basis.
Vrijdag, 30 januari, was Ineke de hele dag aanwezig om vooral veel
praktische oefeningen te doen met ons team. Het lesprogramma is heel
eenvoudig opgebouwd. Iedere klank (sound) heeft een gebaar, een liedje
en een verhaaltje met een tekening.
Bijv. Letter a (korte a, zoals in appel, dus niet aa).
A, a, ants on my arm,
A, a ants on my arm,
A, a ants on my arm, giving me alarm.
(Op een eenvoudige melodie wordt dit gezongen terwijl met de rechterhand
een veegbeweging over de onderarm wordt gemaakt, deze beweging is
dus gekoppeld aan de letter a)
Er zijn een aantal klankgroepen en zo wordt heel systematisch iedere klank
behandeld en leren de kinderen i.p.v. het alfabetisch lezen, fonetisch lezen.
Dit is de enige manier waarop je kan leren lezen. Lezen volgens de
alfabetische klanken leert slechts het kopiëren van de leerkracht en leidt
niet tot zelfstandig lezen, het hakken en plakken van klanken.
Een prachtige missie van Ineke om vele scholen via dit uit Engeland
afkomstige programma aan het verantwoord lezen te krijgen. Iedere
leerkracht ziet het belang ervan en volgt vol enthousiasme de oefeningen.
De vele spelvormen die daarbij aangeboden worden maken dit programma
tot een actief en speels leerprogramma.
Voorwaarde is dat de leerkrachten alle bewegingen en liedjes die bij de
letters horen oefenen en iedere leerkracht dat ook op dezelfde manier
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uitvoert. Onze nieuwe leerkrachten, Jacint (PP), Brenda (P1) en Thomas
(P2) zullen geregeld elkaar ontmoeten om deze afspraken warm te houden.
De leerlingen van de Bondekoschool krijgen gegarandeerd een goede start
in het leesonderwijs.
Zo leren ze lezen en spellen ondersteund met bewegingen.

Morris, 17 jaar, oud-leerling van de Bondekoschool
Rixt Lanting
Scheelzien
Ik heb Morris 10 jaar geleden leren kennen. Hij zat toen in P2, bij teacher
Rebecca in de klas. Hij is de zoon van Jessica, onze trouwe kok sinds het
begin van de school. Morris was een lieve, maar heel rustige jongen. Hij
deed flink zijn best op school, maar hij werd geregeld geplaagd vanwege
zijn scheelzien. Uiteraard is dat kwetsend en moeder Jessica had daar ook
veel last van. Ze is een ontzettend lieve en beschermende moeder.
Daarnaast een heel vrolijke en ontwapenende vrouw. Ik besloot samen met
Greet om voor Morris een oogoperatie te betalen.
Ongeveer een half jaar later kon hij worden geholpen en stonden zijn ogen
weer recht. Jessica liep over van dankbaarheid en tijdens mijn volgende
bezoek werd ik overladen met tranen van dankbaarheid. Echter, na een
paar jaar stonden zijn ogen weer scheel en van een vervolgoperatie is het
eigenlijk nooit gekomen.

10 jaar later
Na tien jaar ontmoette ik hem nu weer. Hij bezocht me op de boerderij. Wat
een enorme verrassing, de kleine jongen was een flinke man geworden,
met uiteraard de baard in de keel en van een behoorlijke lengte. Van
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verlegen jongetje was hij nu een spontane, lieve en praatgrage jongeman
geworden. We hadden een paar ontzettend gezellige uren waarin hij graag
terugblikte op zijn tijd op de Bondekoschool. Hij ging nu starten met zijn
vijfde jaar middelbare school en zijn favoriete vak is art, tekenen. Dat was
ook al zo op de Bondekoschool. Hij tekenen(de) (t) graag en zou er graag
op een bepaalde manier zijn werk van maken. Uiteraard heb ik hem daar
erg in aangemoedigd want aan creatieve mensen, leerkrachten, is een
groot gebrek. Morris heeft het in het begin niet gemakkelijk gehad op de
middelbare school. Hij werd erg veel gepest door jongens uit hogere
klassen vanwege zijn scheelzien. Het was heel moeilijk maar zelf zegt hij
erover dat het hem juist erg sterk heeft gemaakt. Er is niets wat hem nu
nog van zijn stuk kan brengen. Ook vond hij het vele huiswerk in het begin
erg lastig.
Meer huiswerk
Hij gaf als tip voor de Bondekoschool de leerlingen wat meer huiswerk mee
te geven zodat de overgang naar de middelbare school niet zo groot is.
Hier worden leerlingen behoorlijk afgeknepen, wij kunnen daar onze
mening over hebben, maar het systeem zit nu eenmaal zo in elkaar helaas.
Hij kijkt met veel plezier terug op zijn lagere schooltijd. De leraren waren
vriendelijk, de kleine klassen prettig en de manier van lesgeven vond
Morris erg fijn, in kleine klassen. Zijn mooiste herinnering waren de tekenen de science lessen.
Hij heeft nog een aantal vrienden uit die tijd waar hij geregeld contact mee
heeft.
Geweldig om te zien dat Morris zich zo goed heeft ontwikkeld, een fijne
spontane knul, zelfbewust, open, serieus en met een prachtige twinkel in
zijn (schele) ogen.
Een jongen die een goede basis op de Bondekoschool heeft meegekregen,
hij komt er wel.
Een heerlijke ontmoeting met een prachtvent!
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Sponsorkliks
Jos van Baarsen
Help Bondeko met extra commissie via jouw online aankoop
Zoals je misschien al weet werkt Bondeko samen met SponsorKliks om
voor extra inkomsten te zorgen.
Bondeko ontvangt geld als er online wordt gekocht bij ruim honderd
winkels, waaronder bekende als Bol.com, Wehkamp, Zalando en
Booking.com en ook als je eten laat bezorgen via Thuisbezorgd.nl of een
restaurant reserveert via Dinnersite.nl ontvangt Bondeko daar geld voor.
Waarschijnlijk koop of reserveer jij ook wel eens iets online en kan je ons
dus helpen.
En wat helemaal fantastisch is: het kost jou geen cent extra! Van belang is
wel dat je de SponsorKlik niet vergeet.
Wil je online een aankoop doen, ga dan eerst naar de website van Stichting
Bondeko en klik op de knop van Sponsorkliks op de homepage. Dan zie je
bij welke winkels je online kunt kopen/bestellen en waarna er een
percentage als commissie naar Stichting Bondeko toe komt.
Je kunt jouw e-mailadres door geven aan SponsorKliks en dan ontvang je
wekelijks een bericht met online aanbiedingen voor het weekend en
eenmaal per maand het overzicht van alle transacties met bijbehorende
commissies van Bondeko . Daarmee verwachten we onze inkomsten fors
te kunnen laten groeien.
Neem onderstaande link over om je e-mailadres door te geven:
www.sponsorkliks.com/mailing_subscribe.php?club=3216&email=naam@e
mail.com
Namens Stichting Bondeko alvast heel erg bedankt voor de moeite!
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De stage van Watze in Uganda
Watze Boonstra
Ongeveer twee maanden geleden stonden Renske en ik (Watze) aan het
begin van een groot avontuur. We zouden voor vier maanden naar Uganda
gaan om les te geven op de Bondekoschool. Na aankomst werd het al snel
duidelijk dat Uganda heel anders is dan Nederland. In ons eerste weekend
hebben we meteen een hele hoop nieuwe ervaringen opgedaan. Zo zaten
we voor het eerst op een boda-boda en reden we door de drukke straten
van Kampala. Na het weekend zou de stage eindelijk gaan beginnen. Ik
zou veel verschillende klassen gaan lesgeven. Op maandag, dinsdag,
woensdagmiddag en vrijdag was ik bij P1. Op woensdagochtend gaf ik
rekenen aan P5 en P6. En op donderdag gaf ik P.E. aan P3 t/m P7. Verder
mocht ik op woensdagmiddag een tennisclub beginnen!
P1 een ‘speelse’ klas
Wat in mijn eerste dagen bij p1 meteen opviel was dat de kinderen het heel
moeilijk vonden om stil te zitten en te luisteren naar de leerkracht. Ze waren
heel erg speels. In deze klas heb ik samengewerkt met teacher Brenda. Zij
was dit jaar voor het eerst op de Bondekoschool. Het was een hele grote
uitdaging om samen met Brenda deze groep goed te laten draaien. We
hebben geprobeerd om de kinderen op een positieve manier te stimuleren.
Er werden groepjes gemaakt en de groepjes die zich goed gedroegen
kregen een sticker. Wanneer je als groepje aan het einde van de week 10
stickers had verzameld, kreeg je extra tijd om lekker te spelen. Ook was het
heel belangrijk om consequent te zijn. Deze methodes begonnen hun
vruchten af te werpen, want de kinderen gingen steeds beter luisteren!
Verder hebben we de lessen leuker gemaakt. De leerkracht hoeft niet heel
lang aan het woord te zijn en de kinderen hoeven niet alle opdrachten van
het krijtbord over te schrijven. In plaats daarvan gaven we ze spelletjes of
kleurplaten om de stof te verwerken. Ik heb met heel veel plezier in P1
gewerkt. Ondanks dat de kinderen erg ‘speels’ waren, waren ze ook erg lief
en deden ze goed hun best. Ook vond ik het leuk om samen te werken met
teacher Brenda, zij is een hele leuke teacher met veel lesideeën.
Rekenspelletjes met P5 en P6
Op woensdagochtend gaf ik samen met Teacher Eletu rekenen aan P5 en
P6. We zijn hierbij veel bezig geweest met het verwerken van opdrachten
op een ‘leuke’ manier. We deden tijdens elke les wel een rekenspel. Ook
ben ik veel met de kinderen naar buiten gegaan om te rekenen. Zo hebben
we een speurtocht en estafette gedaan. Ook heb ik samen met teacher
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Eletu een toets afgenomen, daarna hebben we de resultaten geanalyseerd
en tijdens remedial time hebben we deze resultaten gebruikt om de
kinderen verder te helpen. Ik kreeg altijd heel veel energie van het
lesgeven in P5 en P6. De kinderen waren heel leergierig en super
enthousiast over de verschillende spelletjes die we deden. Ook waren ze
erg fanatiek, want ze wilden natuurlijk wel graag winnen.
P.E. met P3 t/m P7
Op donderdag gaf ik samen met Teacher Moses P.E. aan P3 t/m P7.
Tijdens deze lessen hebben we elkaar veel nieuwe spelletjes laten zien. Ik
had vanuit Nederland een hele hoop tennisrackets en ballen meegenomen.
Tijdens de gymles heb ik dit geïntroduceerd en de kinderen hadden er veel
gevoel voor. Ze vonden het dan ook erg leuk om te doen. Verder heb ik
samen met Moses een korfbaltoernooi opgezet. Er werden elke pauze een
paar wedstrijden gespeeld. De kinderen waren hier erg bij betrokken en
tijdens elke wedstrijd waren er veel supporters (zowel kinderen als
teachers). Wat opviel tijdens de gymlessen is dat de kinderen hier heel erg
handig en fanatiek zijn. Ook doen ze allemaal graag mee met de les. Dit
zorgt voor een hele fijne sfeer tijdens de gymlessen.
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Corona
Ik was helemaal gewend in Uganda. Doordat ik bijna overal lesgaf, kende
ik alle kinderen. Tijdens de pauzes was het dan ook nooit saai, ik kon altijd
wel even voetballen, korfballen of andere spelletjes doen met de kinderen.
Ook waren we helemaal opgenomen in het geweldige team van de
Bondekoschool. Maar toen kwam er helaas ineens een heel abrupt einde
aan ons prachtige avontuur. Door het coronavirus moesten we terug naar
Nederland. Dit was een hele grote domper, want we waren nog helemaal
niet klaar in Uganda! Achteraf is het wel de juiste beslissing geweest en ik
hoop dat het goed gaat met al die fantastische mensen daar, zodat ik ze
snel weer kan zien!
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Voortgang aanvraag Partin
Joost Hetsen
In de vorige Amahoro vertelden we dat de koepelorganisatie Partin onze
stichting Bondeko had benaderd om een projectaanvraag in te dienen. Een
anoniem fonds( met codenaam Forsythia) stelde geld beschikbaar voor een
paar kansrijke projecten. Die aanvraag hebben we ingediend. We willen
een Bondeko Alumni Support Office opzetten om oud-leerlingen die
inmiddels als zelfstandigen (moeten) werken, extra ondersteunen.
De verschillende aanvragen werden wekelijks door de geselecteerde Partin
groepen besproken en van commentaar voorzien. Onder de bezielende
leiding van de directeur van Partin, Erik Boerrigter, kon iedereen op deze
manier profiteren van elkaars kennis en inzichten. Wat we toen natuurlijk
nog niet wisten, was dat deze wekelijkse bijeenkomsten een blik in de
toekomst waren. Ze werden namelijk gehouden via een skype verbinding.
Een manier van vergaderen waar nu het merendeel van de wereld toe
veroordeeld is, maar een paar maanden geleden voor veel deelnemers een
nieuwe ervaring was.
Inmiddels hebben we, na enige vertraging, een reactie van de sponsor op
onze aanvraag gekregen in de vorm van een aantal aanvullende vragen en
opmerkingen. Deze hebben we kunnen beantwoorden en we zien met
vertrouwen het besluit van het particuliere fonds tegemoet. Hopelijk kunnen
we snel beginnen met het opzetten van het ondersteuning programma.
Voor de uitvoering moet de lockdown vanwege de corona crisis in Uganda
wel eerst zijn opgeheven.

20

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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