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Voorwoord
Joost Hetsen
Vanuit een bewolkt Maputo, Mozambique, type ik het voorwoord
voor deze Amahoro. Vandaag is het wat koeler, maar de ‘winter’ zit
er nu toch wel op, het wordt merkbaar weer warmer (30+ graden).
Winter betekent overigens zelden een middagtemperatuur onder de
20 graden dus wat mij betreft zeer aangenaam. Gezien de mutsen
en dikke winterjassen, denken de Mozambikanen daar duidelijk
anders over.
We zitten hier alweer zes maanden en die zijn omgevlogen. Maputo
is een relaxte stad om in te leven met veel goede voorzieningen.
Bovendien gebruiken we de vrije tijd om de rest van het land te
verkennen. Op een uur van de hoofdstad ligt een nationaal park en
de kustlijn van het land is werkelijk prachtig. Wel zie je buiten de
stad meteen hoe arm het land werkelijk is.
Covid heeft Mozambique helaas niet overgeslagen. Een vergelijking
met Uganda is snel gemaakt. De besmettings- en sterftecijfers
zijn/lijken lager dan in Europa. De verhalen over misbruik van
fondsen voor de bestrijding van de pandemie doen ook hier de
ronde. De afgekondigde maatregelen zijn voor velen minstens zo
ingrijpend als het gevaar van besmetting. Scholen zijn hier echter
gelukkig wel weer geopend. In augustus hebben we de piek van de
Deltavariant gehad en mondjesmaat horen we van steeds meer
mensen in onze omgeving dat ze een vaccin hebben gehad.
Hopelijk gaan we dat ook terugzien in een versoepeling van de
maatregelen.
Naast de voortdurende Corona toestand schrijft Theo natuurlijk over
zijn persoonlijke leven. Je kan rustig zeggen dat het een roerige tijd
is geweest en hij weet dat heel mooi, op zijn kenmerkende manier te
verwoorden.
Fijn ook dat Marieke weer een stuk heeft geschreven. Petje af hoe
ze met de omstandigheden omgaat. Het is steeds weer
omschakelen en weer iets nieuws verzinnen. Het onderwijs wordt in
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Uganda onevenredig hard getroffen, de toekomst zal uitwijzen of het
middel hier niet erger is dan de kwaal.
Dan Jan Aukema, sinds kort onze senior advisor in plaats van
bestuurslid en bovendien hoofdredacteur van dit blad. Zijn
jarenlange inzet voor Bondeko en voor andere goede doelen is
beloond met een koninklijke onderscheiding! Geheel terecht en
bovendien voor Jan een grote verrassing. Cor was getuige van de
uitreiking en doet er verslag van.
In de vorige Amahoro stond het jaarlijkse financiële verslag. Dit is
een van voorwaarden waaraan een stichting met het ANBI-keurmerk
aan moet voldoen, echter is de wetgeving dit jaar veranderd. Jos
heeft zich erin verdiept en zet de consequenties uiteen. De affaire
‘Sywert van Lienden’ bewijst dat het nodig is om stichtingen goed te
monitoren, maar het is te hopen dat het voorlopig gedaan is met de
wetswijzigingen. Het uitzoeken en aanpassen kost relatief kleine
stichtingen als de onze namelijk veel tijd.
Ten slotte, en ik heb begrepen op veler verzoek, weer een puzzel
van de hand van Lotty. Veel lees- en puzzelplezier gewenst!
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De tijd tikt door
Theo Groot
Beste mensen,
Het is negen uur op deze zondagmorgen als
ik na de deadline van vrijdag, toch maar
begin aan deze bijdrage. Thee uit een van
moeders kopjes die ik als herinnering
meebracht. Op de achtergrond tussen het
gekwetter van de vogels heen, tikt haar klok.
Zoals het klokje thuis tikt, tikt het ook in
Uganda. Ik moest alleen de klepel lengte met
het stelschroefje wat korter maken zodat het
nu niet langer achterloopt. Handig het
internet waar je dat soort oplossingen kunt
vinden. Kennelijk moet je op de evenaar net
iets vinniger tikken om bij de tijd te blijven.
Het is eigenlijk wel koud hier op de veranda.
Ik heb een dikke trui aan en zit met warme
pantoffels aan mijn voeten. Een paar uur
geleden hadden we een geweldige
onweersbui. Zoals gebruikelijk valt dan ook direct de elektriciteit uit.
Google geeft als advies om bij onweer direct alle stekkers uit de
stopcontacten te halen. Hier doet de elektriciteitsmaatschappij dat
voor ons door direct de spanning van de lijn te halen. Je moet dan
wel vaak even een berichtje sturen om ze eraan te herinneren dat
de bui over is en ze de hendel wel weer over kunnen zetten. Op
WhatsApp berichtjes wordt bijna altijd snel gereageerd. Wel fijn al
die jonge medewerkers.
Shit, net de melk laten aanbranden. Moet je ook niet doen, iets
opzetten en dan vervolgens iets anders gaan doen. Ik heb de
melkkoker van moeder meegebracht. Volgens haar brandt de melk
daar nooit mee aan. Ik zal hem meteen in gebruik gaan nemen.
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Bewogen maanden
Het zijn bewogen maanden geweest en hoewel ik nog geen twee
weken terug ben, lijkt Nederland alweer heel ver weg, fysiek en in
tijd. Het begon met het overlijden van moeder op Hemelvaartsdag.
Je kunt, denk ik, geen mooiere dag kiezen om dood te gaan. Je
weet natuurlijk dat dit een keer gaat gebeuren en ook al zie je het
eigenlijk beetje bij beetje aankomen, toch overvalt het je als je zus je
’s middags om drie uur belt. De dag ervoor had ik mijn reis al
geboekt met als eerste optie de vrijdagavond. Een verdrietig
weerzien, maar ook een tijd van dankbaarheid voor een lang en
overwegend mooi leven. We hebben met elkaar op een mooie
manier afscheid kunnen nemen. Eind mei was ik weer terug in
Uganda.
Een paar dagen ervoor had ik ’s nachts een serieuze galsteenkoliek,
dat was niet grappig. Met alle medische kennis in de familie was het
al snel duidelijk dat die galblaas eruit moest. Begin dit jaar had ik al
een drieweekse vakantie in Nederland voor juli geboekt dus dat was
ook de periode dat ik mijn galblaas moest laten verwijderen. Toch
liever in Nederland dan hier op de snijtafel te belanden als het de
volgende keer mis mocht gaan. Alle lof voor het Slingeland
ziekenhuis in Doetinchem. Er was veel begrip voor het feit dat ik in
Uganda woonde en iedereen hielp mee de operatie in te passen.
Het was een laparoscopische operatie en ik verbaas me nog steeds
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hoe snel ik herstelde en hoe weinig ik ook mijn voeding hoef aan te
passen. Kortom ik kan het iedereen aanbevelen, so to speak.
Terug in Uganda was het prettig te merken dat een afwezigheid van
zes weken prima door iedereen was opgevangen. Thuis, de
boerderij, op het werk, de school alles liep gesmeerd en fijn om
iedereen weer in goede gezondheid terug te zien. Er komt natuurlijk
wel direct weer van alles op je bord, maar dat is logisch. Ook fijn te
voelen dat je weliswaar gerust een tijdje weg kunt gaan, maar dat je
nog niet onmisbaar bent!
Afghanistan
De toestand in Afghanistan overspoelt het nieuws. Op BBC gaat het
bijna nergens anders over. Ik ben twee keer voor werk in Kabul
geweest en kon ook het land vanuit de lucht bewonderen. Het is ruig
en rauw maar wel heel mooi met trotse maar heel vriendelijke
mensen. Kabul is een stad van wel 3.000 jaar oud. Heel bijzonder.
Hoe dramatisch de gebeurtenissen ook zijn, ik sluit me er wat voor
af. Het roept teveel herinneringen op aan Rwanda. En tegelijkertijd
zie je de geschiedenis zich herhalen. Na de eerste wereldoorlog
werd Duitsland zwaar afgestraft en geïsoleerd met als gevolg de
tweede wereldoorlog. Churchill drong er na die oorlog op aan dat
Duitsland betrokken zou worden bij de wederopbouw van heel
Europa. Hadden de Amerikanen dat indertijd met de Taliban
gedaan, dan zou het land er wellicht heel anders bij hebben
gestaan.
Even terzijde: het schijnt dat de Amerikanen met de Ugandese
overheid onderhandeld hebben om voor een beperkte duur 2.000
Afghaanse vluchtelingen op te nemen. Waarschijnlijk om hier te
blijven totdat ze wel weer terug kunnen naar hun land of tot dat
Amerika er echt niet onderuit kan om ze over te brengen naar
Amerika. Uiteraard is hier flink wat geld mee gemoeid. Deze
satirische tekening verscheen in de krant, een woordspelletje dat
alleen in het Engels werkt. Museveni die vraagt hoeveel (geld) dat
oplevert. Zijn minister van buitenlandse zaken die hem corrigeert
hoeveel in aantallen en Museveni die vervolgens meldt dat er niets
mis is met zijn Engels. Ook hier: iedereen kan er hartelijk om lachen
maar weet ook dat dit wel de realiteit is.
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Leren door vaccineren
De Covid deltavariant was aan een flinke opmars begonnen en een
week voor mijn vertrek, eind juni, gingen we terug in een serieuze
lockdown van zes weken. Het was dan ook geen straf om juist in die
periode in Nederland te zijn. Bij terugkeer waren de meeste
maatregelen net weer versoepeld. De angst zit er nu toch wel in bij
mensen. Het dragen van een mondkapje is inmiddels eerder regel
dan uitzondering. Waar een paar maanden geleden vaccinatie nog
lacherig werd afgedaan als iets voor oude mensen, wil nu iedereen
liefst vandaag nog gevaccineerd worden. Een probleempje: er zijn
nauwelijks vaccins.
Tot nu toe zijn er iets van ruim 1.7 miljoen vaccins ontvangen via het
Covax programma, bedoeld voor bijna 210.000 onderwijspersoneel,
135.000 gezondheidswerkers en 86.000 ouderen boven de 60 jaar.
Het streven is om op ‘korte termijn’ 29 miljoen mensen volledig te
vaccineren (dus 58 miljoen prikken). Er is dus nog even wat te doen.
Als je bedenkt dat Nederland ongeveer 6 maanden er over heeft
gedaan om 22 miljoen prikken te zetten onder de meeste ideale
omstandigheden, dan is duidelijk dat Uganda nog wel even bezig is.
Al die mensen die mopperen in Nederland zijn zeurkousen, ze
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moeten eens over de grens kijken. Scholieren en studenten worden
hier ook gevaccineerd en pas dan mogen de scholen weer open. Is
het in Nederland ‘Dansen met Janssen’, hier is het ‘Leren door
Vaccineren’, het is maar net waar de prioriteiten liggen.
Corruptie
Ondertussen is het hele Covid beleid ook volledig geïntegreerd in
het systeem. Het is natuurlijk geen verrassing want al vanaf dag 1
was corruptie schering en inslag. Maar ja, ook in Nederland kunnen
ze er iets van: foute mondkapjes uit China die aangekocht werden
door de overheid, het Sywert van Lienden schandaal, Booking.com
en consorten die royaal geld opstrijken om personeel in dienst te
houden terwijl ze het jaar daarvoor mega winsten draaiden, vaccins
bij huisartsen die weggegooid moeten worden. Het geeft allemaal
weinig recht om het vingertje naar elders te heffen. Hier zijn
uiteraard veel fondsen en goederen misbruikt en hebben enkelingen
hun slag geslagen. Vaccins verdwijnen in overheidsziekenhuizen en
worden vervolgens in privéklinieken verkocht. Het is maar te hopen
dat de dieven koelboxen gebruiken. Soms wordt een ramp nog net
voorkomen. Deze week bleek dat hoge ambtenaren bewust een
aanbod van Covax hebben achtergehouden om via hen 105 miljoen
vaccins te kopen voor een schappelijke door Covax onderhandelde
prijs. Het leek de dames en heren van het ministerie beter om een
aanbesteding te doen via privébedrijven. Ze hadden al wat voorwerk
gedaan. Er moest alleen nog even een handtekening gezet worden
door het speciaal ingestelde comité dat zich bezighoudt met het
binnenhalen van vaccins. In totaal zijn tien bedrijven onderzocht en
waren er twee die toch echt wel in staat waren de vaccins te
leveren. Uit niets beek dat deze twee bedrijven met zulk soort
leveringen enige ervaring hebben. Waarschijnlijk vanwege het
ontbreken van enige ervaring was de aankoopprijs per vaccin meer
dan het dubbele van de Covax prijs. Een en ander zorgde voor
beroering, maar…. Dat wil nog niet zeggen dat de vaccins nu ook
echt via Covax worden aangekocht. Het feit dat dit allemaal
uitgebreid in het nieuws kwam, is natuurlijk prachtig en ook hopen
we dat het aankoop comité integer blijft. Het blijft jammer dat de
lezers van de krant dit voor kennisgeving aannemen en daar
onderling nog flink wat over mopperen. Vervolgens halen ze hun
schouders op en gaan ze zich verder bezighouden met wat er die
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dag moet gebeuren om eten op tafel te krijgen en om te zorgen dat
de bijlessen van de kinderen betaald kunnen worden.
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Politiestaat
De recente lockdown en het strenger handhaven van naleving van
de maatregelen heeft de politie vrij spel gegeven.
Een directrice van een school die na het opheffen van de lockdown
toch maar vast met een klasje van acht kinderen was begonnen
werd overvallen door drie pickups vol met gewapende
politiemannen. De kinderen werden ondervraagd over hun ouders.
We hebben het dan over kinderen van 5 tot 10 jaar. Hoe
intimiderend en bedreigend kan dat zijn. De directrice moest
uiteraard een borg betalen en moest zich een paar dagen later
melden bij de commandant. Daar moest ze eerst vijf uur op een
stoeltje wachten om vervolgens te horen dat ze niet goed voorbereid
was gekomen. Met andere woorden, de spreekwoordelijke bruine
envelop was er niet. Ze kon later terugkomen, maar dan moest ze er
wel voor zorgen dat ze beter voorbereid was
Een ander geval. Militairen hielden ’s nachts twee auto’s met twaalf
verdachte jongeren aan met bivakmutsen op en gewapend met
breekijzers en kapmessen. Zoals voorgeschreven riepen de
militairen de hulp in van de politie in Wakiso, die de jongens
‘inrekende’ en afvoerde. Twee uur later overviel dezelfde groep van
twaalf jongens mijn Amerikaanse vrienden die hier vier kilometer
vandaan wonen. Met breekijzers werden de deuren uit de muur
gewrongen. Mijn vrienden kregen natuurlijk de schrik van hun leven
en met name de man werd behoorlijk afgetuigd. Gelukkig met de
platte kant van het kapmes. Dat is al iets. Direct erna werd de politie
gealarmeerd die een uur later langskwam. “Tja”, zeiden ze, toch wel
hun eigen schuld. Ze hadden de beveiliging maar verder moeten
opvoeren. Er staat al een muur met daar bovenop scheermesjesprikkeldraad rond hun hele terrein. De ramen waren voorzien van
ijzen staven ter beveiliging etc. Hoe zo, beter voorbereid? Het lijkt
wat op de vrouw die een aanklacht doet van verkrachting en te
horen krijgt dat ze zich wat beter moet kleden. Voor iedereen is het
duidelijk dat je niet op de politie van Wakiso hoeft te vertrouwen als
er iets gebeurt. Sterker nog, ze zijn waarschijnlijk zelf betrokken.
Kortom we groeien meer en meer naar een politiestaat en je vraagt
je af of State House (Museveni) nog enig idee heeft wat er in het
land gebeurt. De toespraak van de president over de veiligheid was
op zich terecht en sloeg de spijker op de kop, maar dat geluid horen
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we al jaren, zonder dat er noemenswaardig iets verandert. In
tegendeel. Wie zijn die bandieten? Radeloze werklozen, jongeren
die niet naar school kunnen, maar wel steeds schoolgeld moeten
betalen als de scholen weer eens een maand open zijn, maar ook
opportunisten die nu hun kans schoon zien. De corruptie en het
machtsmisbruik worden op geen enkele manier bestraft. Ik voel me
niet bedreigd of paniekerig, maar het doet wel pijn te zien hoe een
land achteruit holt.
Sluiting scholen
Het nieuws over de school en het onderwijs is geen reden om heel
enthousiast te worden. Maar maak je niet ongerust, ik kan wel wat
aan. Na de lockdown is besloten dat de scholen en universiteiten
voorlopig dicht blijven. Er wordt zogenaamd op afstand les gegeven
via de radio. Scholen mogen pas weer open als 50% van de
bevolking gevaccineerd is, of als 70% van alle onderwijzers
gevaccineerd zijn, of als alle scholieren en studenten gevaccineerd
zijn of…. Niemand die het nog weet. De minister van onderwijs
moedigt onderwijzers en leerkrachten aan om maar wat inkomen
buiten de school te genereren. Sommigen beginnen een kleine
business, rijden op een bodaboda (motor taxi), geven tegen betaling
bijlessen aan kinderen of gaan terug naar hun dorp. Privéscholen
die hun schulden niet meer kunnen betalen worden door het
ministerie geadviseerd de school maar te verkopen. Sommigen
schatten dat eind dit jaar 60% van de privéscholen de deuren zal
hebben gesloten. Het gaat dan gelijk om heel grote aantallen. 30%
van de lagereschoolkinderen, 50% van de middelbare scholieren en
veel van de 30.000 studenten die jaarlijks op een universiteit
afstuderen, gaan naar een privé instelling.
Wat niemand begrijpt is dat in Kenya, waar Covid net zo erg of nog
erger huis heeft gehouden, de scholen in totaal maar 2 maanden
dicht zijn geweest vanaf maart vorig jaar. Het is geen vrolijk verhaal,
maar ik kan het ook niet mooier maken dan het is.
De Bondeko school
Hoe speel je daarop in? We doen toch maar weer een poging.
Ik heb vooral te doen met de kleintjes want die zijn sinds vorig jaar
maart niet meer op school geweest. Niet alleen spreken ze
ongeveer geen Engels meer, maar als school hebben we ze zoveel
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meer te bieden dan alleen cognitieve ontwikkeling. Allemaal dingen
die ze van huis uit vaak niet meekrijgen. De maandag nadat op
vrijdagavond de tweede lockdown werd afgekondigd, zouden ze op
school terugkomen. De teleurstelling was heel groot. Dus gaan we
voor hen een speciaal thuis programma ontwikkelen. Op school
hebben we families geografisch geclusterd zodat we kinderen uit
eenzelfde cluster gemakkelijk op een veilige manier bij elkaar
kunnen brengen. In totaal hebben we 30 van die clusters en dat
heeft vorig jaar heel goed gewerkt. Uit een recente telling bleek dat
we nog 190 van de 235 kinderen van begin 2020 hebben. De 7de
klas met 26 kinderen heeft begin dit jaar de CITO toets gedaan en is
officieel van school. Een aantal andere kinderen is verhuisd naar het
dorp of is anderszins van de radar verdwenen. Onderwijzers gaan
rond en proberen twee tot drie keer per week een halve dag met de
kinderen van elke cluster iets te doen. Voor de groteren maken we
net als de vorige keer werkbladen waar ze dan zelf mee aan de
gang kunnen. Leerkrachten kijken dat na en geven dan in de
clusters extra uitleg. We proberen niet de leerstof van een bepaalde
klas erdoor te jagen. Dat is onbegonnen werk, maar wel kunnen we
hun zin in leren en hun leerervaring op peil houden
Dan gaan we ook weer van start met ons speciale programma van
vorig jaar waarbij kinderen per cluster iets rond landbouw gaan
doen. Dat is groente verbouwen, wat kippen houden, mais planten
etc. We combineren dat met sport en spel. Ook krijgen alle kinderen
een keer per week weer een pannenkoek als traktatie.
Marieke gaat verder met het uitwerken van de trainingsmodules voor
ons programma voor professionele bijscholing van lagere school
leerkrachten. Alle modules worden gemaakt in samenwerking met
en getest door onze eigen leerkrachten.
We gaan ervan uit dat de scholen dit jaar niet meer open zullen
gaan. Waarschijnlijk begint het nieuwe schooljaar pas half januari
volgend jaar. Hoe dat dan moet is een groot raadsel want de meeste
kinderen heb dan eigenlijk 2 jaar lang geen gestructureerd onderwijs
gevolgd. De overheid heeft het al over het verdubbelen van de
lagere klassen die dan halftijds les gaan krijgen: een groep in de
morgen, een andere groep in de middag. Dat zal allemaal wel, maar
dat gaan wij niet doen. We vullen alle klassen aan tot 30 en de PP
klas wordt dan ook P1, zodat we daar twee klassen van hebben.
Pas het jaar erop kunnen we dan weer nieuwe kleuters aannemen.
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Leerkrachten
Op vrijwel alle scholen zijn leerkrachten per direct bij de tweede
lockdown in juni 2021 volledig op non-actief gezet. Wij gaan alle
stafleden op een 60% basis houden zodat iedereen drie dagen in de
week werkt. Wellicht iets meer want de meeste onderwijzers willen
best iets extra’s doen. Op die manier kunnen we de kinderen iets
bieden, maar ook onderwijzers ondersteunen en hopelijk behouden
voor de school. Hoewel ik me over het laatste geen illusies meer
maak. Wel hebben we helaas afscheid moeten nemen van de
hoofdonderwijzer. Het concept van de Bondeko school, onze manier
van les- en leidinggeven was niet iets waar hij heel warm voor liep.
Jammer maar kennelijk is het waar dat oude honden geen nieuwe
truckjes meer kunnen leren. (Tenzij je natuurlijk een van de negen
Nederlandse rassen hebt zoals de Nederlandse herder, de Drentse
patrijshond of een kooikerhondje, die leren zelfs op de oude dag nog
van alles bij J. quizvraag: welk van deze negen honden past het
best bij mij?, ik hoor het graag.) Nog iets over dieren,
2021 was een echt slakkenjaar hoor ik van iedereen. Ik kan het
bevestigen, ook hier heel wat meer dan in andere jaren. Alleen
reizen ze hier met een enorme camper rond.
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Huis Fort Portal
Goed nieuws is dat in Fort Portal de bouwactiviteiten vooruitgaan.
Het bijgebouw is zo goed als af en ik hoop daar mijn verjaardag te
vieren. Bijgebouw, poortgebouw, caretakers huis het is allemaal
goed, zolang het maar geen ‘boys quarter’ is. Overigens is men hier
in Uganda niet erg onder de indruk van politiek correct taalgebruik.
Mensen hebben een house maid en geen huishoudelijk
medewerkster, interieurverzorgster of kindermeisje. Ook hebben ze
een shamba boy en geen tuinman of exterieur verzorger. En ook
gender staat buiten kijf: een maid is geen jongen en shamba boy is
geen meisje. Ik hou het op hulp in de huishouding en tuinman. Die
wonen uiteraard niet in boys quarters.
Hoe dan ook, ik heb vanaf volgende maand een pied-a-terre in Fort
Portal waar ik maandelijks een tiental dagen hoop door te brengen.
Het is een mooi huis geworden waar ik voorlopig zelf nog in ga
wonen totdat mijn eigen huis klaar is. Het is wat in stijl met hoe mijn
huis eruit moet gaan zien. Wat dat laatste betreft zijn alle tekeningen
en berekeningen klaar en ben ik op zoek naar en in gesprek met
twee potentiele aannemers. Ik hoop nog een offerte te krijgen van
een of twee anderen want deze twee liggen wel heel ver uit elkaar.
Maar ik heb geen haast.
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Grote Theo en kleine Theo
Het is bijna half twee. Ondertussen is Kagumba even op de koffie
geweest met kleine Theo, die me opa noemt. Dat streelt wel. Een
leuk knulletje die ondertussen je oren in het Engels van het hoofd
praat. Ik heb wat wassen gedraaid en opgehangen nu de elektriciteit
weer terug is. Ondertussen ook een croissantje gegeten en het
brood staat te rijzen. Straks nog even de papieren invullen voor de
notaris voor de afhandeling van moeders testament en tussendoor
steeds dingen op mijn lijstje schrijven die verhuisd moeten worden
naar Fort Portal. Vanmiddag nog voor een paar dagen eten koken
omdat ik komende week in het Noorden ben. Wasswa heeft
ondertussen de auto gecheckt op bandenspanning, accu, olie peil
en water, zodat ik morgen zorgeloos op pad kan. Martin, de jongste
zoon van Regina die een opleiding catering doet komt straks helpen
met koken. Hij is nog geen culinair medewerker maar dat komt er
straks zeker van.
De hond blaft en de karavaan gaat verder.
Alle goeds gewenst.
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Puzzel
Lotty Sierink
Toch leuk om weer te maken, opnieuw een puzzel van mijn hand.
Veel plezier met deze muzikale doorloper.
Hartelijke groet, Lotty
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ADEM

MAAT

APPLAUS

MAJEUR

BAS

OPUS

BOK

ORKEST

DANCE

PAUKEN

DIRIGENT

PIANISSIMO

DISCO

PSALM

DREUN

RITME

DRUMMER

SAMEN

DUET

SLEUTEL

FORTE

SOPRAAN

GRONDTOON

SOUL

HARMONIEUS

STEM

HOEMPAPA

STRAATMUZIKANT

INTERMEZZO

TAPTOE

JAZZ

TENOR

KOOR

TROMMELS

LIED

TROMPET

LUIT

ZANGER

NOTENBALK
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De school in Coronatijd
Marieke Notenboom
We hebben voor het moment van dit schrijven in juli hele fijne
maanden gehad. Daarbij hebben we ons mogen focussen op het
lesgeven van P6, P5 en P4 en het trainen van leerkrachten. We
hebben elke klas in twee groepen opgedeeld zodat er voldoende
afstand gehouden kon worden en hebben met het hele team deze
klassen lesgegeven. Het team is ook weer aangevuld met Eve, een
hele leuke en ervaren nieuwe Pre-Primary teacher. Ze heeft al vele
jaren lesgegeven in de onderbouw en is nog steeds erg enthousiast
over het leren van nieuwe manieren om onderwijs te geven. We zijn
erg blij met hoe zij zich de afgelopen tijd heeft ingezet in het team en
hopen snel dat onze PP kinderen kunnen genieten van haar lessen
en liefde.
April en mei
De maanden april en mei stonden vooral in het tekenen van het
lesgeven van P6, P5 en P4 en daarnaast hebben we verschillende
trainingen gegeven aan groepjes binnen het leerkrachten team. Ik
zelf heb drie verschillende modules met de leerkrachten behandeld,
namelijk organisatie in de klas, discipline in de klas en Early
Childhood Development. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van
werkboeken met theorie, trainingssessies, inspirerende video's,
observaties en nog veel meer. We hebben samen erg genoten van
nieuwe manieren van lesgeven, het opnieuw ophalen van kennis, de
werkvormen en leuke discussies. Onderwijzer Lawrence heeft in
deze maanden een heel leuk programma opgezet waarbij hij zijn
kennis over Cambridge Mathematics met zijn rekencollega’s deelt.
We hebben in de onderbouw Eve en Naomi die in hun eigen klassen
(PP en P1) rekenen gaan geven en we hebben Thomas (P2) en
Eletu (P5/P6/P7) die nu al zo’n 2,5 jaar bij ons rekenen geven.
Lawrence heeft leuke activiteiten georganiseerd waarbij alle
leerkrachten nieuwe originele manieren aangereikt krijgen hoe ze
rekenen op een kwalitatief goede manier kunnen geven en ook hoe
ze plezier kunnen hebben met rekenen. Het is erg leuk om te zien
hoe Lawrence zich ontwikkeld heeft en na veel training dit nu met
andere ‘nieuwere’ leerkrachten deelt.
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Teleurstelling in juni
Begin juni zouden PP, P1, P2 en P3 weer naar school komen. Aan
het einde van mei hadden wij ons dan ook voornamelijk gefocust op
het voorbereiden voor deze klassen. Het lower team heeft veel
samengewerkt en we hebben trainingen gevolgd voor Early
Childhood Development, Jolly Phonics en Happy Start. We waren
helemaal klaar om met veel energie en plezier onze jongste
kinderen weer welkom te heten. Maar helaas werd de zondag
voordat de kinderen op maandag weer naar school zouden komen
aangekondigd dat alle scholen dicht moesten en de jongste kinderen
dus niet mochten komen. Het was erg verdrietig om te zien.
Iedereen had veel zin om weer helemaal van start te gaan, de
leerkrachten, de ouders en de kinderen. Vooral de kinderen keken
er naar uit om na een jaar en 3 maanden eindelijk weer naar school
te gaan. Een grote teleurstelling, maar we zijn hier inmiddels wel wat
gewend. De knop ging om en we zijn deze weken aandacht gaan
geven aan het verder ontwikkelen van de school. Trainingen werden
gepland en ikzelf en David, de hoofdonderwijzer, hebben meteen 2
weken lang elke dag trainingen gegeven aan de leerkrachten. De
veerkracht van het team is groot en aanstekelijk, waardoor we er
meteen met z’n allen weer tegen aan gingen. Helaas kon dit niet
langer dan twee weken duren... er werd op 18 juni een strikte
lockdown aangekondigd. Het was als in maart 2020. We mochten
niet meer naar school komen en ook verplaatsen met de auto was
niet meer mogelijk.
Alweer een tegenslag voor het team, maar helaas onvermijdelijk.
We zitten namelijk echt in een heftige tweede golf, waarbij de Delta
variant zich snel over het land verspreid. Om ons heen horen we
van meer families, vrienden en kennissen dat er COVID gevallen
zijn. De ziekenhuizen liggen vol en ze kunnen het aantal ernstig
zieke mensen niet aan. De vaccinaties zijn in April begonnen, met
een eerste batch van 900.000 vaccinaties. De leerkrachten stonden
als essentiële groep op de lijst om snel geprikt te worden en
gelukkig is een groot deel van het team dan ook al een keer
gevaccineerd. Helaas is een tweede vaccinatie krijgen momenteel
lastig, de eerste batch vaccins zijn op. Met deze strenge lockdown
was het uiteraard ook lastig je te verplaatsen naar de vaccinatie
plekken. Al met al zetten de aantallen gevaccineerden nog lang
geen zoden aan de dijk. We zullen moeten wachten tot er nieuwe,
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grotere aantallen aankomen in Uganda. De Volkskrant schreef een
interessant artikel: “Met tandenborstel en Bijbel hoopt Ainebyona
corona in Oeganda te ontlopen”.
Nu verder
En nu verder... we zitten eerst weer in de lockdown. Maar dit
betekent niet dat we niks doen. We hebben afgelopen tijd hard
gewerkt om een thuis-studie pakket bij alle leerlingen af te geven,
zodat zij de komende tijd ook verder kunnen. De leerkrachten gaan
verder met hun ontwikkeling d.m.v. trainingswerkboeken die zij
zullen blijven ontvangen. Tevens zullen de leerkrachten ook weer de
clusters van leerlingen in de omgeving bezoeken en stimuleren. Ze
zullen dit doen door middel van spelletjes, kleine lesjes en
gesprekken. Zo hopen we een oogje in het zeil te houden bij alle
kinderen om ons heen en tot steun te zijn voor de community.
Ik zelf zit thuis in Kampala, waar ik woon met twee vriendinnen. Ik
hou me bezig met het ontwikkelen van de trainingswerkboeken,
check leerkrachten en geef ondersteuning. Ik fiets mezelf door
Kampala om vrienden te ontmoeten en om bij de markt mijn
boodschapjes te doen. Lekker Hollands om als enige
transportmiddel de fiets weer te hebben.
Zo zonder al het verkeer is het leuk om de stad op de fiets te
ontdekken. Zo kom ik mijn dagen momenteel goed door.
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Onderscheiding Jan Aukema
Cor van Dijk
Op 26 april 2021 ontving ons bestuurslid Jan Aukema tot zijn grote
verrassing een koninklijke onderscheiding uit handen van de
burgemeester van Roden. Bondeko heeft de toekenning van deze
onderscheiding hartelijk ondersteund.
Al sinds 1992 is Jan betrokken bij stichting Bondeko. Door zijn
kennis en inzet is hij een absolute aanwinst voor het werk van de
stichting. Hij heeft veel mensen enthousiast gemaakt voor het werk
van de school. Door de regelmatige bezoeken van Jan aan de
Bondeko school en Theo Groot is zijn betrokkenheid groot. Dit blijkt
ook uit de persoonlijke ondersteuning van mensen door middel van
opleidingen. Onderwijs geeft meer zicht op een betere toekomst
voor hen. Hij liet zich zelfs strikken om daar sponsor te worden van
een voetbalteam, terwijl hij (volgens ons) niets met voetbal heeft.
Zijn betrokkenheid bij armoede, gelijkheid en gerechtigheid
wereldwijd gaat al veel langer terug. In de periode dat hij docent was
aan de Christelijke Hogere Landbouwschool in Dronten (nu Aeres)
was Jan zeer actief in het creëren van bewustwording rond deze
thema’s – onder studenten en breder, zoals bij Afos. Hij
organiseerde talloze concrete activiteiten om armoede en
ongelijkheid tegen te gaan. Inmiddels is daar het thema
duurzaamheid bijgekomen. Nog steeds is hij zeer betrokken bij
genoemde thematieken.
De onderscheiding betrof daarnaast Jan’s bijdrage aan de
Historische Vereniging in Roden. Zo schreef hij naast enkele boeken
meer dan zeventig artikelen voor het tijdschrift Roon. In het
bijzonder deed hij onderzoek naar de geschiedenis van Roden ten
tijde van de Tweede Wereldoorlog, en stimuleert hij de bezinning
daarop.
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Sinds kort heeft hij zijn bestuurslidmaatschap ingeruild voor het
adviseurschap. Als bestuur hopen wij nog veel inbreng van Jan te
ontvangen.
Het bestuur van de Stichting feliciteert Jan van harte met deze
bijzondere gebeurtenis!
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De wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Jos van Baarsen
Vanaf 1 juli 2021 moeten alle stichtingen en verenigingen voldoen
aan deze nieuwe wet. Het verplicht je als Stichting over een aantal
zaken nogmaals na te denken. De hoofdelijke aansprakelijkheid van
de bestuursleden wordt uitgebreid, maar de wet gaat vooral over het
reilen en zeilen binnen de stichting of vereniging. Uitgangspunt is
(financieel) gewin en -misbruik door bestuursleden te voorkomen.
Allereerst denk ik dat de aanpassingen die we als Stichting Bondeko
moeten doen, wel meevallen. Bij een eventuele statutenwijziging bij
een notaris zullen we wel de uitgangspunten van deze wet moeten
opnemen. Dat zou eventueel van toepassing zijn binnen de termijn
van 5 jaar.
De belangrijkste punten zijn:
Goed bestuur
Het belang van de stichting/vereniging moet voorop staan en daar
moet een bestuur zich op richten (zoals een bestuurder in
bedrijfsleven bij bedrijven). Dit betekent dat het bestuur overzicht
moet houden, regelgeving moet uitvoeren, afspraken maakt met
leden en onderbouwd besluiten neemt en dit vastlegt. Integer en
transparant zijn is de kern.
Aansprakelijkheid bestuursleden
Als bestuurslid kun je hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld bij
wanbestuur. Dit kan gebeuren door derden die hier schade door op
hebben gelopen. Ook bijv. als de stichting of vereniging failliet gaat.
Tegenstrijdig belang
Een bestuurslid dat een tegenstrijdig belang heeft bij een onderwerp
mag niet deelnemen aan de beraadslagingen en besluitvorming over
dat onderwerp.
Afwezigheid van bestuursleden
Wat is afgesproken in de stichting als een bestuurslid langdurig
(ziekte) niet kan deelnemen aan overleg én dat leidt tot een situatie
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dat er geen besluiten kunnen worden genomen. Hierover kan e.e.a.
worden opgenomen in een nieuw op te stellen huishoudelijk
reglement. Bij een eventuele komende wijziging van de statuten zal
dit onderwerp in de statuten moeten worden opgenomen.
Meervoudig stemrecht
Dit kan spelen als er in de statuten staat dat een doorslaggevende
stem wordt toegekend aan een voorzitter of als er door 1 persoon
meerdere stemmen kunnen worden uitgebracht. Dit is bij ons niet
van toepassing.
Toezicht
Dit is bij ons ook niet aan de orde. Het gaat meer over Raad van
Commissarissen. Hoe hou je toezicht op het bestuur? We dienen als
bestuursleden een zelfcorrigerend vermogen te ontwikkelen om op
onszelf toezicht te hebben.
Financieel goed beheer
De penningmeester is bevoegd tot het doen van betalingen namens
de stichting. Bij bedragen boven een bepaalde hoogte zal de
penningmeester de betaling uitvoeren in bijzijn (on- of offline) van
een tweede bestuurslid. Dit is al het geval bij stichting Bondeko.
Het bestuur spreekt jaarlijks tijdens de eerste vergadering van het
jaar de hoogte van deze grens af. Het bestuur zal de
penningmeester op onregelmatige basis vragen om informatie over
de financiën te delen. Dit wordt tijdens de vergaderingen al
standaard gedaan.
Wij gaan ons buigen over een huishoudelijk Reglement om aan de
wettelijke eis te beantwoorden. Een wijziging van statuten is m.i. nog
niet nodig.
Op de volgende websites is er het nodige over de wet te vinden:
www.wbtr.nl
www.partin.nl
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