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Voorwoord  
Joost Hetsen 
 
Het einde van het jaar is in zicht en dan ontkom je niet aan terug 
kijken.  
 
Voor de Bondekoschool begon 2019 tumultueus met het vertrek van 
drie goede leerkrachten, een behoorlijke tegenvaller waar Theo in 
zijn stuk natuurlijk over schrijft. We melden niet alleen wat goed 
gaat, maar zoals in het echte leven, ook wat tegen valt. Het vertrek 
van de een biedt de mogelijkheid voor anderen om zich te profileren. 
Voor de overgebleven en nieuwe leerkrachten een kans zich verder 
te ontwikkelen. De twee nieuwe onderwijskrachten stellen zich kort 
aan u voor. De Bondekoschool heeft natuurlijk te maken met de 
lokale en landelijke situatie. Het overheidsbeleid heeft effect op de 
school. In zijn tweede stuk laat Theo zien hoe beroerd het landelijk 
onderwijs er voor staat. 
 
Marieke Notenboom gaat opnieuw op de school werken en schrijft 
waar ze nu mee is begonnen. Ze komt voor een periode van 3 jaar 
de ‘Bondeko Centre of Excellence’ op poten zetten. Een project om 
de Bondeko manier van lesgeven uit te dragen naar andere scholen. 
Hopelijk kan er een steentje bijgedragen worden aan de verbetering 
van het onderwijs in Uganda. 
Er is al eerder geschreven over Michael in de kleuterklas. Marjet 
schrijft een vervolg verhaal over hem en over de extra moeilijke 
leefomstandigheden voor een jongen met een beperking. Een 
aangrijpend verhaal met naar het lijkt een positieve noot.  
Lotty heeft weer een leuke puzzel gemaakt met een mooie uitkomst, 
een aanrader, en daarmee was dit nummer weer snel gevuld. 
 
Wat mij rest is iedereen die Bondeko of de school steunt te 
bedanken. Als eerste Theo, die als onze man ter plekke stimuleert, 
organiseert en ook de ‘klappen’ opvangt.  
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Veel dank aan iedereen die ons al jarenlang trouw volgt en steunt. 
Dank aan Stichting MWH die niet alleen financieel veel mogelijk 
maakt, maar ook administratief de helpende hand toesteekt. Dank 
aan de onderwijsexperts en stagiaires die het onderwijsniveau 
aanzienlijk verhoogt hebben, de PABO’s die stagiaires leveren en 
last-but-not-least de Ugandezen. Allen die meewerken aan dit 
fantastische project om kansarme kinderen enthousiast hun 
geboden kansen te zien grijpen. Kijk verder voor foto’s en verhalen 
op onze website: www.stichtingbondeko.nl 
 
Namens het bestuur van Stichting Bondeko wens ik u hele fijne 
feestdagen en een heel voorspoedig 2020! 
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De school 
Theo de Groot 
 
Terwijl bij jullie de blaadjes aan de boom verkleuren en naar 
beneden dwarrelen, zitten de kinderen hier in de examenperiode. De 
nationale examens voor de lagere school en de middelbare 
opleidingen zijn in volle gang. Dit jaar hebben 17 kids van onze 
school mee gedaan en ik heb er alle vertrouwen in dat ze goede 
resultaten behalen. De anderen zijn druk met de proefwerken en 
kijken al uit naar de vakantie. Eind november is de laatste schooldag 
en dan volgt een lange, met twee maand volgens sommigen te 
lange, vakantie. Eind januari begint het nieuwe schooljaar. De 
officiële schoolkalender is nog niet uit, kennelijk hebben ze daar op 
het ministerie nog geen tijd voor gehad. Dat is niet nieuw, want dat 
is elk jaar zo. 
 
Bewogen jaar 
Het was ook dit jaar weer een bewogen jaar, vooral vanwege het 
totaal onverwachte vertrek van drie goeie leerkrachten aan het begin 
van het schooljaar. Eén presteerde het zelfs om een nieuw contract 
te tekenen om vervolgens twee dagen later met de noorderzon te 
verdwijnen. Dit omdat er ergens anders iets meer te verdienen was. 
Jammer en ook erg frustrerend moet ik zeggen. Maar goed, je kunt 
je er over opwinden, het helpt niets en je hebt er zelf het meeste last 
van, dus dat doe ik maar niet meer (probeer ik tenminste J). Terwijl 
ik op vakantie was in Japan kreeg ik, daar boven op, de ontslagbrief 
van de hoofdonderwijzer per mail doorgestuurd. Drie dagen nadat ik 
terug was, vertrok ook hij. Maar zoals ons aller Cruyff zei “elk nadeel 
heb zijn voordeel”. Dat is overigens geen uitspraak van hem maar 
van Willem van Hanegem. 
 
De rest van het onderwijsteam heeft, na de eerste ontmoediging, 
met enthousiasme de uitdaging opgepakt om er vervolgens vol voor 
te gaan. We vonden een prima leerkracht voor de eerste klas, een 
jonge knul die het beter doet dan de juf die vertrok. Ook voor 
rekenen vonden we een goede vervanger. Jammer genoeg ging de 
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ervaring met de Cambridge rekenmethode, waar Ellen en 
Annemieke zich zo voor hadden ingezet, voor een deel verloren. 
Maar de nieuwe leerkracht leert snel en graag en er is goede hoop 
dat we het rekenonderwijs in de loop van het volgend jaar weer 
helemaal op de rails hebben. Dan merk je toch dat er in de loop van 
die inmiddels 12 jaar wel een eigen schoolcultuur is ontstaan. De 
basisvoorwaarden zijn door die cultuur geborgd. De nieuwe 
leerkrachten moeten altijd even wennen, maar voegen zich dan 
meestal snel in onze manier van werken. De kinderen vinden het 
nog steeds geweldig en we doen het in vergelijking met andere 
scholen bijzonder goed. Dat is niet heel moeilijk als je ziet hoe het 
lager onderwijs er hier uitziet. Zie daarvoor mijn artikeltje over het 
onderwijs in Uganda in de laatste 20 jaar. 
 

 
 
Komst Marieke 
Volgend jaar wordt een boeiend jaar. We zijn heel blij met de komst 
van Marieke (het lijkt wel een geboorte aankondiging) die samen 
met een Ugandese collega de opleiding ’s unit gaat opzetten en 
leiden. Marieke, afgestudeerd aan de PABO van Helmond heeft een 
aantal jaren onderwijservaring in Nederland in het speciaal 
onderwijs en is hier vorig jaar al eens drie maanden als vrijwilligster 
geweest. Ze is nu terug voor een periode van drie volle jaren. 
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Geweldig! Al langer keken we naar mogelijkheden om onze 
ervaringen en onze ‘Bondeko manier van onderwijs’, verder uit te 
dragen en te delen met al die enthousiaste onderwijzers. En die zijn 
er ondanks alles ook. Onze aanpak is mooi beschreven in het 
boekje van Annemieke en ook te zien in een filmpje op de Bondeko 
website. Uiteindelijk moet het een opleidingscentrum worden dat 
verbonden is aan onze school. Financieel wordt dit mogelijk 
gemaakt door stichting MWH die zowel de inzet van Marieke en 
haar collega bekostigd als ook de investerings- en werkingskosten. 
Daarnaast blijft MWH de school zelf ondersteunen naast Bondeko 
en tevens financiert MWH nog steeds het beurzenprogramma 
waarbij elk jaar vier schoolverlaters de kans krijgen door te leren. 
 
Ambities voor BCE 
Een van de eerste taken van het nieuwe team van het 
opleidingscentrum is ervoor te zorgen dat het onderwijsniveau op 
onze eigen school op een hoog niveau blijft. Daarnaast worden korte 
bijscholingsdagen georganiseerd voor onderwijzers van andere 
scholen. Wie weet leidt dit alles later nog wel tot een on-line 
opleiding. Over dat opleidingscentrum  gaan jullie in het volgend 
nummer meer lezen. We geven het centrum de naam Bondeko 
Centre of Excellence (BCE). De banner ligt er al een tijdje maar kan 
er nu echt uit. Ondertussen zijn we druk met het aanwerven van een 
collega van Marieke. Er zijn inmiddels 15 aanmeldingen. De selectie 
en gesprekken vinden plaats begin december en we hopen de 
nieuwe mens begin januari te kunnen verwelkomen.  
In de grote vakantie moet er nu wel een ruimte bijgebouwd worden. 
Dit gaan Charles en Mathias doen, twee oud-leerlingen van de 
school die inmiddels voldoende training en ervaring hebben om 
samen met behulp van anderen een eenvoudig nieuw lokaal neer te 
zetten. 
 
Partin 
Dan is er ook nog een nieuwe ontwikkeling waarbij Bondeko 
meedingt in de selectie voor een eenmalig ‘project’ via Partin, het 
platform van veel particuliere initiatieven. Een anoniem 
vermogensfonds wil een tiental projecten eenmalig ondersteunen. 
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Het moeten initiatieven in Uganda zijn, die gericht zijn op jongeren 
en het moet iets te maken hebben met economische ontwikkeling. 
We hebben een voorstel ingediend om een pilot op te zetten om 
oud-leerlingen van de school te ondersteunen. Om ervoor te zorgen 
dat dit niet weer allemaal op mijn nek terecht komt, werken we hier 
samen met Peter, een externe Ugandese begeleider. Peter heeft 
veel ervaring in het begeleiden van jongeren, die zoals vaak geen 
betaalde baan vinden maar zelf als zzp-er aan de gang moeten. Als 
we geselecteerd worden biedt het ons een mooie gelegenheid wat 
beter beeld te krijgen van onze 236 oud- leerlingen. Joost zorgt nu 
voor de communicatie met Partin inclusief het uitschrijven van het 
voorstel en de rapportering. 
 
In ons voorstel mikken we op een eerste oefening met 8 – 10 
jongeren. Gedurende een heel jaar worden ze door Peter begeleid. 
Coaching en mentoring noemen we dat dan. Ze krijgen aanvullende 
training in: het beheren van eigen geld, een offerte maken, een 
contract opstellen, omgaan met klanten etc. Bovendien moeten ze 
een bedrag krijgen om basis gereedschap te kopen. Als ze de helft 
hebben terugbetaald wordt het gereedschap hun eigendom en 
hoeven ze de tweede helft van het bedrag niet meer terug te 
betalen. Hopelijk kunnen we ook hierover in het volgende nummer 
wat uitgebreider informatie geven omdat we dan weten of het echt 
doorgaat. Als deze pilot doorgaat en een succes wordt, is dat ook 
een mooie case om daarmee nieuwe financiering te zoeken. 
Kortom er staat weer van alles op stapel in en rond de school. Het is 
ook enorm fijn om te voelen dat het niet allemaal meer van mij 
afhangt. 2020 wordt een bijzonder jaar, ik voel het J.  
 
Ik neem meteen deze gelegenheid te baat om iedereen een heel 
gelukkig Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar toe te 
wensen en om jullie allemaal ook nu weer van harte te bedanken 
voor alle steun met de hoop natuurlijk dat we ook in 2020 weer op 
jullie mogen rekenen. 
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Terug op de Bondekoschool 
Marieke Notenboom 
 
Ik ben Marieke Notenboom, 24 jaar en ik kom uit Eindhoven. Vorig 
jaar december heb ik ook een stukje geschreven voor Amahoro en 
ik ben erg blij dit nu weer te kunnen doen. Ik ben via via bij de 
Bondekoschool terecht gekomen en heb er vier maanden met veel 
plezier gewerkt. In die tijd had ik veel lange, interessante en 
inspirerende gesprekken met Theo. Hij kwam toen met het voorstel 
om voor langere tijd te komen werken. Na veel wikken en wegen 
durfde ik hier dan toch ja op te zeggen en konden we gaan 
uitzoeken of dit allemaal mogelijk was.  
 
Super blij was ik toen op 1 augustus alles geregeld was en ik zou 
kunnen vertrekken. Sinds oktober ben ik nu aan het werk op de 
Bondekoschool. Ik heb de tijd gekregen om weer even te kunnen 
wennen en te zien waar we als school aan moeten werken komend 
jaar. Gelukkig kan ik constateren dat we nog steeds uitstekend op 
weg zijn naar kwalitatief goed onderwijs voor onze doelgroep. 
Ondanks het vertrek van ervaren leerkrachten staat ‘De Bondeko 
way of teaching’ nog steeds als een huis.  
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Nu is het tijd om het einde van het schooljaar goed af te ronden en 
vooruit te kijken naar een nieuw schooljaar. Een nieuw start voor 
iedereen waar we hopelijk gezien kunnen worden als een excellente 
school in Uganda. Voor mij gaat dan ook het echte werk beginnen. 
Ik ben hier namelijk gekomen om samen met de andere 
leerkrachten te zorgen voor goed onderwijs op de Bondeko School. 
Maar ook om de manier van lesgeven uit te dragen naar andere 
leerkrachten en scholen in Uganda om zo het onderwijs hier een 
boost te geven. Want niets in een klaslokaal is zo belangrijk als de 
leerkracht die er lesgeeft. Hopelijk kunnen we met deze trainingen 
en workshops andere scholen en leerkrachten helpen om kwalitatief 
beter onderwijs te geven in Uganda.  
 
Voor nu wens ik iedereen een hele fijne december maand, kerst en 
oud & nieuw en ik hoop jullie de komende jaren te ontmoeten, te 
informeren en vooral te bedanken voor jullie steun en interesse!  
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Vrienden   
Lotty Sierink 
 
Opnieuw een doorloper met mijn verzinsels. In het  Amohoro 
kerstnummer van vorig jaar was het thema “kerst en winter”. Dat kon 
nu niet weer natuurlijk. Dus heb ik een ander onderwerp gezocht 
met veel woordmogelijkheden. Het is het thema ‘sport’ geworden. 
Veel plezier. 
 
Het antwoord op de vraag van de oplossing is:  
Iedereen die aan een ander denkt…. 
 

 

H A R D L O O P S C H O E N 
O H S A M S T O C T S R E E 
M I O W U A S L H I O L O S 
E N E R L K N O E I E N I N 
R D F M D B I S I O S T K A 
U E I E O E W E D S T R IJ D 
N R N D O T Y G S A I A S N 
S N I A M E O A R N C T B A 
T I S I L R M R E E K S A B 
A S H L O P E T C G L I A R 
A O O L O E S I H R E I N E 
H V E E P E E B T O O L E V 
C P N S T O E R E E N S U Z 
S T E I F E C A R ? M K S K 
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ARBITRAGE 
BETER 
DANSEN 
DOELEN 
EERST 
FINISH 
GELUK 
HARDLOOPSCHOEN 
HINDERNIS 
HONK 
HOMERUN 
HORDE 
IJSBAAN 

 
 
 
 
KNOEIEN 
LAT 
MEDAILLE 
METIER 
MOTORCROSS 
OMLOOP 
POLO 
RACEFIETS 
SCHAATS 
SCHEIDSRECHTER 
SOLO 
SPEER 
SPEL 

 
 
 
 
SMASH 
START 
STICK 
STOER 
SURFEN 
TESTEN 
VERBAND 
VOLLEY 
WEDSTRIJD 
WINST 
ZEILER 
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De handicap van Michael  
Marjet de Haan 
 
Op de Bondekoschool leerde ik Michael kennen. Michael is dan vijf 
jaar en zat in Pp, Pre Primary, de kleuterklas. Michael heeft voor of 
tijdens de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor hij 
aanvankelijk niet kon lopen en niet kan praten. De leerkrachten 
waren Michael op het spoor gekomen toen hij 4 jaar was. Dit 
doordat andere kinderen in het gezin de Bondekoschool volgden.  
 
Michael zat en lag thuis op de grond. Op initiatief van Theo is de 
moeder van Michael met hem naar een ziekenhuis gegaan die 
gespecialiseerd is in kinderen met een handicap. Daar heeft Michael 
beugeltjes aangemeten gekregen en een looprek. Na een half jaar 
kon hij daarmee lopen en ging hij naar de kleuterklas van de 
Bondeko school. Elke morgen droeg zijn moeder, een kleine tengere 
vrouw, hem op haar rug naar school. Een geweldige inspanning, 
want Michael is niet mager.  
 
Toen ik daar in september kwam liep Michael zonder rek over de 
stevige grond en in het zand liep hij wankelend. Michael had 
ontzettend veel plezier in de klas, hij genoot van het zingen en 
dansen, al kon hij zelf maar beperkt meedoen. Zijn eigen juf begreep 
soms wat hij sprak als ik alleen maar klanken hoorde. In de pauze 
trok ik regelmatig met Michael op en gingen we naar de draaimolen 
en de glijbaan. We speelden met de bal: gooiden en vingen. We 
genoten als het lukte. Andere kinderen wilden ook meespelen en zo 
werd Michael nog meer in het geheel van de groep betrokken. 
 
Vorig jaar was ik na een reis met Kerk in Actie in het Noordoosten 
van Uganda twee weken terug in Kayunga. Michael zat voor het 
tweede jaar in de kleuterklas. Er was nauwelijks vooruitgang in de 
motoriek van de benen, armen en mond. Zijn moeder bracht hem 
nog steeds elke dag naar school.  
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In februari begint in Uganda altijd het nieuwe schooljaar. Via sociale 
media heb ik nog regelmatig contact met enkele leerkrachten. Als ik 
naar Michael informeer, hoor ik dat hij van school af is: vanwege zijn 
beperkingen kon hij niet mee naar de eerste klas en werd hij te groot 
voor de kleuters. Michael zat weer thuis. Alle alarmbellen gingen bij 
mij af: dat kan toch niet – hij had zo veel plezier in het 
schoolgebeuren. Theo heeft zich vervolgens ingespannen om een 
passende plek voor hem te vinden. Het zou betekenen dat hij van 
huis weg moest om naar een kostschool te gaan. Daarvoor is hij nog 
te jong. 
 
In juni kreeg ik een berichtje van Theo, dat in een nabijgelegen dorp 
een centrum is waar kinderen met een beperking terecht kunnen: 
Angles Centre. Het is gestart door een Ugandees echtpaar. Zij 
hebben een poosje in België gewoond en kregen daar een kindje 
met het Down Syndroom. Terug in Uganda ontdekten ze al snel hoe 
moeilijk het is een geschikte plek voor hun zoon te vinden. Met 
behulp van een Belgische stichting zijn ze het centrum ‘Angels 
Centre’ begonnen. Hierbij past ook de begeleiding die Michael nodig 
heeft. De moeder van Michael kan hem op de boda-boda (een 
brommer als taxi) naar school brengen en halen, zodat hij thuis kan 
blijven wonen.  
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Theo ging hem aanmelden, maar moest nog wel de financiering 
rond krijgen. Ik ben zo blij dat er een plek voor Michael is waar hij 
zich thuis voelt en waar zijn ontwikkeling verder gestimuleerd en 
begeleid kan worden. Daarom heb ik toegezegd dat bedrag van 
ongeveer 1000 euro per jaar bij elkaar te harken, met o.a. verkoop 
van kerstkaarten. Ik vertrouw erop dat ik vrienden zal vinden die ook 
mee willen doen om me er verder mee te helpen. Michael gaat nu 
vijf dagen in de week naar Angles Centre en heeft het daar erg naar 
zijn zin. 
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Infrastructuur onderwijs slecht 
Theo de Groot 
 
In 1997 werd in Uganda algemeen gratis lager onderwijs ingevoerd. 
Dit was een van de vele verkiezingsbeloften. Zes jaar later volgde 
het gratis middelbaar onderwijs. Onmiddellijk steeg het aantal 
kinderen dat op school stond ingeschreven van 2.5 miljoen naar 
ruim 7 miljoen. Het zijn gigantische aantallen en het is geen wonder 
dat de overheid er niet in slaagde om de toch al belabberde 
infrastructuur op het vereiste niveau te brengen. Klaslokalen 
bouwen, leermiddelen, inspectie en de werkingskosten van een 
school vragen geld, veel geld. En waar haal je opeens al die extra 
benodigde onderwijzers vandaan. Inmiddels zijn we ruim 20 jaar 
verder en liggen de eerste grote evaluatierapporten op tafel 
waaronder die van het ministerie zelf. De cijfers zijn bedroevend 
maar geen verrassing. Slechts 38% van alle kinderen die in de 
eerste klas beginnen, doen uiteindelijk mee met de nationale 
examens, zeg maar CITO toets, dus 62% valt ergens onderweg af.  
 
Een van de redenen is dat de ouders de zogenaamde indirecte 
kosten voor lunch, schriften en uniform vaak niet zelf kunnen 
betalen. Van die 38 van de 100 kinderen die slagen voor het 
examen zullen uiteindelijk nog geen 8 de volledige middelbare 
school afmaken. Scholen krijgen van de overheid 3,5 euro per kind 
per jaar voor de werkingskosten van een school. Soms komt de 3,5 
euro niet op de rekening van de school, omdat het op een hoger 
niveau wordt afgeroomd. En als het geld wel komt,  dan moet je er 
nog vanuit gaan dat de schooldirecteur het geld optimaal weet in te 
zetten. De salarissen van het personeel worden rechtstreeks door 
het ministerie betaald.  
 
Op onze school bedroegen de werkingskosten in 2018: 30,80 euro 
per kind. Dat zijn de totale uitgaven minus de totale kosten voor 
personeel.  Je hoeft geen economie gestudeerd te hebben om te 
zien dat voor 3,5 euro per kind per jaar niet veel gedaan kan 
worden. Ook niet als je het aantal kinderen per klas verhoogd naar 
60 – 80 kinderen. Dat is het normale aantal kinderen per klas op 
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overheidsscholen in Uganda. Maar dan nog krijg je geen derde van 
wat er echt nodig is. Investeringen in leermiddelen en in onderhoud 
van de gebouwen zijn in deze situatie helemaal geen optie. Ook de 
pedagogische kwaliteiten van onderwijzers zijn volgens het rapport 
laag en gaan gestaag zelfs verder achteruit. Voor opleiding en 
bijscholing is veel te weinig geld beschikbaar. 
 
Volgens hetzelfde evaluatie rapport kan met het beschikbare 
overheidsgeld voor lager onderwijs slecht 10% gerealiseerd worden 
van wat er zou moeten gebeuren om een beetje fatsoenlijk 
onderwijs af te leveren. Het rapport zegt het zo: “zonder meer geld 
in de onderwijssector om cruciale zaken aan te pakken, is het 
moeilijk voor iedereen om iets te veranderen ook al verander je 
directeur generaal op het ministerie een miljoen keer”.  
Het rapport komt met als belangrijkste aanbeveling dat het ministerie 
zich moet concentreren op de eerste 11 jaar van het onderwijs. Dat 
is dus op de 7 jaar lagere school en de eerste 4 jaar van het 
middelbaar onderwijs (O-level). Het onderwijs moet dan gericht zijn 
op de brede, algemene ontwikkeling van een kind. Dan moet ook het 
lesprogramma (curriculum) flink op de schop.  
 
Misschien dat Van Kemenade nog geïnteresseerd is een consulting 
job want zijn ‘middenschool’ die uiteindelijk in Nederland nooit van 
de grond is gekomen, beoogde precies dit model. De 
overheidsbijdrage moet omhoog van de huidige 3,5 euro per kind 
per jaar naar minimaal 16 euro. Gezien de beperkte middelen van 
de regering suggereert het rapport dat de overheid alle 
vervolgonderwijs maar over moet laten aan de privésector. 
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Brieven uit Uganda 
 
 
 
John Steven Eletu 
   
Sinds januari dit jaar ben ik de nieuwe leerkracht voor rekenen. Tot 
mijn geluk werd ik aangesteld als leerkracht op de Bondeko school. 
Maar ik moet nog wel heel veel leren over de rekenmethodiek, die 
op de Bondekoschool wordt toegepast. Die is heel anders dan ik 
gewend ben. De Cambridge methodiek, die op de Bondeko school 
wordt gebruikt verschilt sterk van wat we in Uganda gewend zijn. Ik 
leer nu ook veel over het inzetten van de computer, want ook dat 
was ik niet gewend. Daarnaast is er een heel andere onderwijs 
aanpak met het systeem van mentoren, een meer individuele 
benadering van leerlingen, met o.a. Ipad en computergebruik. Het is 
dus wennen.  
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Ik belandde in een onderwijzersgroep die zichzelf aanstuurt, altijd 
een positieve insteek heeft en zeer bereid is om met elkaar samen 
te werken. Dat maakt het veel gemakkelijker om mijn werk te doen. 
De grootste uitdaging is om de Cambridge rekenmethodiek me 
eigen te maken, want het is de eerste keer, dat ik er mee in 
aanraking kom. Ik ben al vele jaren onderwijzer in de ( ingewikkelde) 
reken methodiek die in Uganda gebruikelijk is. De Cambridge 
methodiek is heel anders, maar wel heel goed. Dus ben ik blij, dat ik 
nu op dit nieuwe systeem ben overgestapt. Als ik het even niet meer 
weet, dan vraag ik aan mijn collega’s hoe het in elkaar steekt en hoe 
ik het aan moet pakken. Dan stap ik gewoon naar Laurence, 
Thomas of Marieke.  Ik bedank Bondeko, dat ze mij de kans geven 
er iets goeds van te maken. 
 
 
 
Thomas Kahaiwe 
 
Ik ben vanaf begin dit jaar de nieuw aangestelde leerkracht voor P1 
op de Bondeko school. Voor mij is het een heel goed jaar geweest, 
waarin ik heel veel nieuwe dingen heb geleerd. Ik ben bezig me 
andere vaardigheden eigen te maken, zoals die van de Cambridge 
reken methodiek en Jolly Phonics van begrijpend lezen. Daarnaast 
leer ik op een positieve oplossingsgerichte manier te werken en niet 
via het negatieve systeem van bestraffen. Deze andere aanpak 
maakt, dat ik de leerlingen op een meer beleefde en positieve 
manier benader, dan ik gewend was om te doen. De Bondeko 
school heeft goede leerkrachten, die me ook op een positieve 
manier hebben ontvangen en me altijd helpen als het nodig is. Ik 
dank Bondeko voor het goede werk en de ondersteuning die ze aan 
onze school geven. 
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Partin dag 
Joost Hetsen 
 
Vorig jaar zijn we, op initiatief van Jan, lid geworden van Partin, de 
belangenvereniging voor particuliere initiatieven. Partin zet zich in 
voor organisaties als de onze door o.a. te lobbyen voor het behoud 
van de ANBI-regeling (giften aan Bondeko zijn fiscaal aftrekbaar!) en 
is bovendien een platform waar we in contact kunnen komen met 
gelijk gestemden. 
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Ieder jaar wordt een informatie- en netwerkdag gehouden. Jan en ik 
togen naar Nijkerk voor een goed georganiseerde bijeenkomst. De 
zaal zat bomvol met mensen uit het hele land, allen zeer betrokken 
bij ontwikkelingsprojecten. In korte tijd kon je heel veel informatie en 
ervaringen uitwisselen. Er waren lezingen o.a. over briljante 
mislukkingen. Dat zijn dingen die volstrekt fout gaan, maar daarom 
juist de kiem was voor een mooie nieuwe ontwikkeling. Er waren 
workshops over bijvoorbeeld fondswerving of over een bepaald land 
als Uganda. Er was de melding dat Partin en Wilde Ganzen heel 
nauw gaan samenwerken. Een interessante dag en een echte 
aanrader. 
 
Ondertussen zijn we door Partin uitgenodigd een voorstel in te 
dienen, zoals Theo al schrijft. Dat heet in Partin taal het project 
Forsythia voor Uganda. Er zijn tien groepen die meedingen in de 
competitie. Ik doe via skype sessies mee in de bespreking van de 
diverse ingediende plannen. Dit om die voorstellen nog beter te 
maken. Het motto is: Samen kunnen we meer. Samen doen we 
meer. Als u deze Amahoro leest zal de uiteindelijke projectaanvraag 
zo goed als af zijn en maken we goede kans op een aanzienlijke 
donatie. Al met al een uitstekende keuze om ons aan te sluiten bij 
Partin. 
 



 
 
 
 
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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