Jaargang 30 – 2021

Aflevering 77

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)
Redactie:

Theo Groot
P.O. Box 28350
Kampala - Uganda
Email: theogroot@me.com
Bestuur Stichting Bondeko
Kerklaan 55
9651 NM HAREN
www.stichtingbondeko.nl
info@stichtingbondeko.nl

Abonnementsprijs 2021 €15,00
Abonnementsgeld & giften op ING rekening:
IBAN: NL02INGB0005467583 / BIC: INGBNL2A
Ontwikkelingswerkers in de derde wereld komen in aanmerking
voor gratis toezending.
Oplage nr. 77: 170 exemplaren

Inhoudsopgave

Voorwoord

2

Terug van Nederland

3

Ontspannen bij het zwembad

12

Toelichting financiële cijfers 2020

14

Uganda in Nederland

18

Bestuurswijzigingen

20

Mozambique

21

1

Voorwoord
Joost Hetsen

Wederom een Amahoro in coronatijd, de pandemie houdt ons allen nog
steeds in zijn greep. Wellicht bent u inmiddels gevaccineerd, we hopen dat de
rest snel volgt zodat de maatregelen afgeschaald kunnen worden en het
normale leven weer opgepakt kan worden. We hopen in ieder geval dat
eenieder van u en uw naasten in goede gezondheid is en blijft!
Theo is alweer even terug in Uganda na zijn bezoek aan Nederland. De
effecten van corona zijn toch anders in Uganda. Er is nog niet echt een
duidelijk beeld hoeveel mensen er daadwerkelijk besmet zijn met het virus,
maar het lijkt wel dat er veel minder mensen ziek worden en sterven door het
virus. De economische gevolgen zijn echter van een heel andere orde, zoals
Theo met een aantal gevallen verduidelijkt. Het stoepwerk dat we door uw
hulp hebben kunnen doen heeft echt een verschil gemaakt!
Goed om te lezen dat Marieke weer in Kayunga is. Het onderwijs gaat nog
gebukt onder de maatregelen, maar de klassen zijn weer opgestart en met
Marieke kan ook het uitdragen van de “Bondeko way of teaching” weer
opgestart worden.
Als stichting met een ANBI keurmerk zijn wij verplicht om voor 1 juli de
financiële jaarcijfers van het voorgaande jaar te publiceren. Deze komen op
de website te staan, maar het is een goede gewoonte ze ook in de Amahoro af
te drukken. Cor heeft er weer een zeer helder verhaal van gemaakt.
Er hebben wat mutaties plaatsgevonden in het bestuur, Jos schrijft hier meer
in detail over, onder meer de toevoeging van Otto aan het bestuur. Otto
woont alweer een aantal jaar met zijn Ugandese vrouw Gladys in Nederland.
Daar weet hij op erg leuke wijze een paar anekdotes over te vertellen.
Ten slotte een stuk van mijzelf. Ik schrijf dit voorwoord namelijk niet aan de
keukentafel in Amsterdam, zoals ik voorheen altijd deed, maar vanuit onze
nieuwe woonplaats: Maputo, Mozambique.
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Terug van Nederland
Theo Groot

Een eerste update na terugkeer uit Nederland. Ik ben inmiddels alweer
een paar maanden terug in Uganda en ondertussen hebben jullie zowel
winter als voorjaar gehad. Wonderlijk! Jammer dat ik de sneeuw en het ijs
gemist heb.
Tijd ook om jullie weer even bij te praten.
Covid
Allereerst de situatie in het land. We merken gelukkig nog steeds weinig
van Covid. Het laatste nieuws in de krant was dat het aantal gevallen is
afgenomen terwijl verwacht werd dat die aantallen zouden stijgen
vanwege de verkiezingen. In de ziekenhuizen zijn nu minder gevallen dan
een maand geleden. Ook van mensen zelf hoor je maar zelden dat iemand
ernstig ziek is of overlijdt vanwege Covid. De vader van een van onze
medewerkers bij MWH overleed aan Covid. Hij werkte in het ziekenhuis in
Fort Portal waar ook de oorzaak van zijn overlijden werd vastgesteld. Hij
had diabetes 2 en last van te hoge bloeddruk, dus wel iemand in een
risicogroep.
Om mysterieuze redenen heeft Covid niet echt veel voet aan de grond
gekregen hier. Mensen zullen best wel positief zijn, maar er wordt vrijwel
niemand ernstig ziek. Op 20 maart waren er geen nieuwe gevallen en in
totaal zijn er sinds de eerste lockdown een jaar geleden 40.000 gevallen
met in totaal 334 doden. Dat op een bevolking van 46 miljoen. Dit alles
voor wat de statistieken hier waard zijn uiteraard. Deze maand gaat er een
landelijk onderzoek van start waarbij 5.100 huishoudens verspreid over
heel Uganda betrokken zijn. Bij vijf leden van elk huishouden worden
testen afgenomen. Op die manier krijgen we misschien een beter beeld
van de verspreiding van Covid. Ook hoeveel mensen inmiddels de ziekte
achter de rug hebben en een zekere immuniteit hebben opgebouwd.
Deze maand zijn de eerste vaccinaties met het AstraZeneca vaccin van
start gegaan. Eerst alle gezondheidswerkers, politie, militairen en mensen
uit de toeristensector. Daarna volgt al het onderwijspersoneel. In groep
drie iedereen boven de 50. Het zal dus nog even duren voor ik aan de
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beurt ben. Er zijn 480.000 doses ontvangen. Dat is dus genoeg voor
240.000 mensen. De spoeling is hier nog dun.
Overigens blijft in Afrika Covid natuurlijk niet iets om lichtzinnig over te
doen. De Tanzaniaanse president die tot eind februari volhield dat er geen
Covid in Tanzania was, is er vorige week aan bezweken. De katholiek kerk
in Tanzania meldde dat er in de afgelopen twee maanden ruim 25
priesters en 60 nonnen aan Covid zijn overleden. Dus ja, ik blijf voorzichtig.
Straatbeeld
In het straatbeeld merk je hier niet veel meer van Covid. Weinig mensen
dragen nog een gezichtsmasker, of het hangt ergens onder de kin. De
taxibusjes zitten weer vol. De prijzen van een busreis waren eerst
verhoogd toen ze maar op halve capaciteit mochten rijden. De hogere
prijzen zijn overigens nu niet omlaag gegaan. Ook de kerken en
eetgelegenheden draaien als vanouds. De fanfare hier in de buurt oefent
weer, ze zijn het afgelopen jaar alleen geen noot vooruit gegaan
Op een aantal plaatsen, zoals bij de bank, wordt wel gecontroleerd, maar
verder…. op z’n Ugandees! De afstand van twee meter was nooit iets dat
werd nageleefd en nu nog minder. Het blijft een raadsel waarom Covid
hier geen voet aan de grond krijgt. Ik denk dat het virus wel degelijk
rondgaat, maar dat mensen niet ziek worden. Gelukkig maar!
De politiek
De politieke situatie na de verkiezingen is nog vrijwel hetzelfde. De
militairen beheersen het straatbeeld in ieder geval nog in Kampala. Bobi
Wine, de oppositiekandidaat, heeft de fraude bij de verkiezingen
aanhangig gemaakt bij het hoogste gerecht maar heeft zijn zaak
teruggetrokken. Er circuleerden beelden dat de opperrechters op bezoek
zijn geweest bij de president. De inschatting is dat ze er niet alleen voor
een kop koffie waren. Bobi Wine heeft terecht weinig vertrouwen in de
onpartijdigheid van de opperrechters. Overigens is de cameraman die de
opnames van het bezoek maakte, gelijk opgepakt. Deze zaak zal eerst nog
wel wat geruis geven, waarna het business wordt as usual. Eenmaal als
parlementslid gekozen gaat het alleen nog maar over welke voordelen de
parlementsleden er zelf uit kunnen halen. Dan zijn ze allang weer vergeten
voor welke partij ze zijn verkozen. Parlementsleden mogen zelf hun salaris

4

vaststellen. Het is altijd een van de eerste agendapunten als het nieuwe
parlement bijeenkomt. Daarover is nog nooit verschil van mening
geweest.
De school

Sinds december vorig jaar zijn de
P7 leerlingen weer op school.
Eind maart moeten ze examen
doen. De klas is opgesplitst in
twee groepen om onderling
afstand te kunnen garanderen.
Dat is goed verlopen en iedereen
was er blij mee.
Vanaf 1 februari zijn ook alle
leerkrachten weer terug, behalve
die van PP en P1 want die hebben
een andere baan aanvaard.
Daarvoor werven we vervangers.
Het is steeds weer een verrassing
hoeveel kinderen er terugkomen.
Van de zesde ‘verloren’ we zes
van de 24, deels omdat de ouders
door corona zijn vertrokken. Ons
uitgangspunt is wel dat geen kind
thuis moet blijven omdat de
ouders geen geld meer hebben.

Voor de scholen gelden nog steeds de strenge overheidsmaatregelen.
Niemand snapt goed waarom. Het ministerie is met een ingewikkeld
programma gekomen waarbij we eind 2023 weer ‘normaal’ kunnen
draaien. Kleuterscholen moeten voorlopig helemaal dicht blijven.
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Vanaf 1 maart mogen de P6 leerlingen weer naar school en dan ergens in
april P4 en P5, de andere klassen misschien in mei. De logica is hier
moeilijk in te ontdekken. Hoe dan ook eind juli is het schooljaar 2020
definitief voorbij.
Kinderen van de eerste klassen hebben dan in totaal 8 weken les gehad!
De zes weken van vorig jaar hoef je niet mee te tellen want daar zullen ze
niet veel van onthouden hebben. In Augustus begint dan het schooljaar
2021 en wordt het eind dit jaar afgesloten zodat we in 2022 weer
helemaal ‘bij’ zijn.
Alle kinderen zijn dan twee klassen opgeschoven maar hebben natuurlijk
nog niet een derde van de leerstof kunnen verwerken. Dat allemaal omdat
we zo nodig de procedures van de overheid moeten volgen. Wij houden
ons, knarsetandend, keurig aan de richtlijnen van het ministerie want voor
je het weet heb je de inspectie op je nek, al dan niet geïnformeerd door
iemand van je eigen personeel. Ik heb geen zin in dit soort ellende.
Ondertussen willen we ook niet roomser zijn dan de paus, dus komen onze
peuters samen met de eersteklassers naar school. We hebben dan
gewoon een dubbele eerste klas.
Gevolgen
Geluk bij een ongeluk is dat alle tussentijdse examens zijn afgeschaft.
Ugandese scholen houden er een uitgebreid examenprogramma op na. In
elk trimester van 12 weken, doet elke klas drie examens, die gemiddeld
een week in beslag nemen. Een Ierse onderwijsdeskundige merkte hier
ooit met droge humor op: “Ugandese scholen denken dat varkens
zwaarder worden door ze vaker te wegen”. Die examen onzin is dan
eindelijk van de baan!
Tot eind juli mogen dus niet alle kinderen tegelijk op school zijn en in de
tussentijd wordt scholen gevraagd klaslokalen bij te bouwen en extra
onderwijzers aan te nemen zodat kinderen de twee meter afstand kunnen
blijven bewaren. Je vraagt je af of er op het ministerie nog wel iemand zit
met gezond verstand. Je zou zeggen kijk eens om je heen, wat gebeurt er
thuis, op de markt, in het openbaar vervoer. Maar nee hoor…De reden van
moeilijk doen is heel waarschijnlijk dat de overheid geen geld meer heeft
op dit moment. Dat is er allemaal doorgejaagd met de verkiezingen. Dus
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moeten we het nu uitzingen tot 1 juli wanneer het nieuwe financiële jaar
begint.
Er zijn trouwens heel wat scholen die wel al aan meer klassen lesgeven, er
moet tenslotte wat verdiend worden.
Voor middelbare scholen speelt nog een ander probleem en dat is hoeveel
meisjes er zwanger zijn geworden het afgelopen jaar. Robert die in het
tweede jaar van de universiteit zit, vertelde dat de helft van zijn
vrouwelijke medestudenten inmiddels een kind heeft. Covid heeft de
onderwijskansen van met name meisjes flink onderuitgehaald.
Stoepwerk
Dankzij de speciale actie die een prachtig bedrag opleverde, kon ik het
afgelopen jaar heel wat mensen helpen. In eerste instantie heb ik een deel
van het geld gebruikt om de meest behoeftige gezinnen van school te
ondersteunen. Aan het begin van de lockdown met een voedselpakket en
later in het jaar nog met wat financiële ondersteuning. Ook veel jongeren
die als ‘ZZP’er’ hun boterham bij elkaar moesten verdienen, hadden het
bijzonder moeilijk. Zeker in de beginperiode toen niemand het huis uit
mocht. Maar ook daarna was het niet altijd gemakkelijk om weer een klus
te vinden die ook nog eens betaald werd.
In Zuid- Afrika ligt de business stil van Kenneth, de broer van Moses,
terwijl de huur wel betaald moet worden. John van Regina is onderwijzer
en wordt al sinds februari vorig jaar niet meer betaald. Hij probeert te
overleven door wat bijles te geven.
Medische zorg was een andere belangrijke uitgavepost. Robert zijn
moeder moest een spoedoperatie ondergaan; Kagumba zijn kindje werd
veel te vroeg geboren en moest 6 weken in de couveuse verblijven; een
onderwijzer van school zijn broer werd aangereden en ligt in coma in het
ziekenhuis. Je merkt dan goed dat veel mensen weliswaar niet in armoede
leven, maar veel buffer hebben ze niet. Bij veel oud Bondeko scholieren
sloeg de verveling toe en ze wilden natuurlijk allemaal wat verdienen. Dat
laatste was weer positief want een aantal van hen heeft dit afgelopen jaar
geleerd van alles aan te pakken. Uiteraard stond iedereen eerst bij mij op
de stoep, want vanwege de lockdown mocht er veel niet in die beginfase.
Vorig jaar zijn ze flink aan de gang geweest op de boerderij: de
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omheiningen zijn verbeterd en gerepareerd, hele velden voedermais zijn
aangelegd. Helaas heeft meer dan de helft van die velden niets opgeleverd
omdat het verschrikkelijk nat bleef en veel mais verzoop. Verder is er
meegeholpen in de biologische strijd tegen het onkruid. De boerderij loopt
financieel ook niet heel goed omdat veel van onze klanten het land uit zijn
gegaan. Het salaris kon ik ze privé wat optoppen. Inmiddels is voor de
meesten het ergste wel achter de rug. Scholieren gaan beetje bij beetje
weer terug naar school, anderen vinden weer klussen als metselaar of
elektricien. Gezinnen hebben vaak wel weer manieren gevonden om iets
bij elkaar te sprokkelen. Het blijft een wonder hoe mensen overleven want
het leven is niet goedkoop, zeker als je geen eigen huisje bewoont met
een eigen stukje grond. Ook zijn veel mensen teruggegaan naar hun dorp
van oorsprong omdat het daar toch wat gemakkelijker is te overleven.
Meer dan dat is het dan vaak niet. Dat verklaart dus ook waarom sommige
kinderen niet terugkomen naar school.
Jullie steun heeft op veel verschillende manieren mensen geholpen door
deze moeilijke periode heen te komen. Nogmaals bedankt!
Marieke
Marieke is per 1 februari weer begonnen met de specifieke opdracht te
werken aan trainingsmodules en die te testen op school. Vanaf half maart
tot half juni gaat ze ook nog twee middagen zwangerschapsvervanging
doen op de Nederlandse school in Kampala. Voor haar is zo’n ervaring
natuurlijk wel leuk en het betaalt niet slecht.
Ik heb Marieke gevraagd om een Engelstalige Facebook pagina te openen
voor de school. Tot nu toe loopt dat via een persoonlijke account,
aangemaakt door Rixt. Het nadeel was dat iedereen er ongecontroleerd
berichten op kon zetten. Bij de nieuwe pagina worden berichten eerst
door de beheerder bekeken voor ze geplaatst worden. Marieke en teacher
Moses worden samen de beheerders van de Bondeko pagina. Als we de
trainingen willen promoten moeten we wel een media kanaal in de
Engelse taal hebben waarlangs dat kan. Als het zover is krijgen jullie dat te
horen.
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Rijbewijs.
Toen ik begin februari naar het noorden reed, werd ik aangehouden voor
een routinecontrole. Het lijkt wel of ze het ruiken want jawel hoor, mijn
rijbewijs was net een week verlopen. Op dat moment heb je een groot
probleem! Er is direct gedreigd met een fikse boete en toen ik zei dat mijn
rijgedrag niet opeens veel was verslechterd kwam daar meteen een
mogelijke strafzaak bovenop. Gelukkig had ik net bij de koffie in de krant
gelezen dat de uitgifte van nieuwe rijbewijzen door een nieuwe instantie
uitgevoerd gaat worden, te beginnen 1 maart. Uiteindelijk kon ook de
verkeersagent er wel de humor van inzien en kon ik met een ‘fikse’
waarschuwing verder. Ik heb er wel voor gezorgd meteen voor de
verlenging te betalen want een betaalbewijs getuigt van je goede intenties
en daar kun je dan weer een tijdje op blijven rijden.
Desalniettemin was het zaak om mijn rijbewijs zo snel mogelijk te
verlengen. Goed nieuws was dat het nu ook mogelijk is een verlening voor
vijf jaar aan te vragen i.p.v. het maximum van drie jaar. Dat is alweer een
stap vooruit want je moet dit in eigen persoon doen en dat zijn geen
activiteiten waar je echt naar uitkijkt.
De vorige keer liep het allemaal behoorlijk soepel. Na jaren van gesjoemel
en administratieve incompetentie was goed tien jaar geleden besloten de
uitgifte van rijbewijzen te privatiseren. Een Zuid-Afrikaans bedrijf won de
aanbesteding en sindsdien liep alles vlotjes. Zo vlotjes dat iemand bedacht
dat geld ook zelf te kunnen verdienen met als resultaat dat het contract
van de Zuid-Afrikaanse firma eind vorig jaar niet is verlengd. De overheid
ging het zelf doen. Omdat de voorbereidingen te laat begonnen en er
waarschijnlijk geen geld was om de aanbestedingen op tijd te doen liep
een en ander, tot niemands verbazing, vertraging op. De Zuid-Afrikaanse
firma ging uiteraard naar huis met al het materiaal dat ze geïnvesteerd
hadden. De geplande opening op 1 maart werd niet gehaald, maar een
week later was het dan toch zo ver.
Online betalen graag, zo werd gezegd, maar daarvoor moet je hier dan wel
met geld naar de bank om dan met een ingevuld papiertje terug te komen.
Een rijbewijs voor drie jaar kost 50 euro, voor vijf jaar is het 75 euro.
Jammer genoeg kon ik half februari nog niet voor vijf jaar betalen omdat
de belastingdienst die mogelijkheid nog niet voorzien had in hun systeem.
Nu kon dat wel in maart, hoera, alleen jammer van die 50 euro want je
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kunt niet bijbetalen, omdat het systeem dan weer niet aan kan. Dus dan
toch maar weer die 75 euro overgemaakt. Hoe minder vaak je daarnaar
toe moet, hoe beter en uiteindelijk ook hoe voordeliger het is. Hoe dat
coronaproof in Uganda gaat is dagwerk. Daarvan hier een schets.
Dagwerk
Om acht uur ben ik van huis vertrokken en hoewel het dinsdag was (op
maandag en vrijdag hoef je al helemaal niet naar Kampala te gaan
vanwege de verkeersdrukte) deed ik er toch anderhalf uur over voor ik ter
plekke was. Ik heb het dan over 17 km rijden. Plaats van handeling was het
oude spoorwegstation. De treinen rijden er al niet meer sinds ik 25 jaar
geleden in Uganda kwam. De nieuwe spoorlijn zal er voorlopig ook nog wel
niet komen, dus kreeg het station een herbestemming bij de uitgifte van
rijbewijzen. Coronaproof dus. Met grote tenten op het perron waar je op
gepaste afstand, uiteraard met gezichtsmaskers op, plaats kon nemen.
Mensen werden in groepjes van acht binnengelaten, nadat er net zoveel
mensen eerst naar buiten kwamen. Binnen was het gezellig druk en op
locatie 1 moest ik me laten registeren. Daar werden je betaalbewijs, je
oude rijbewijs en je identiteitsbewijs gecontroleerd. Vervolgens kreeg ik
een volgnummer. Ondertussen bleef je fit want de rij bestond uit een
vijftigtal zitplaatsen, met daartussen steeds een lege stoel. Steeds als de
eerste in de rij aan de beurt was, schoof iedereen een zitplaats op tot ik na
50 keer zitten en opstaan zelf aan de beurt was. Gelukkig zat er een flink
tempo in. Met aan het eind het verkregen nummer 35 kon ik naar locatie
twee. Daar was het aanschuif systeem al sterk verbeterd. Stoelen stonden
er in drie blokken. Je schoof per zes klanten in je blok door naar een blok
ervoor. Dat scheelde een flink aantal bewegingen. Het nummer, ontdekte
ik, was geen volgnummer maar het dossiernummer. Als je eenmaal op het
voorste blok zat ging je samen met de anderen naar binnen en krijg je een
loket aangewezen. Een vriendelijke dame bekeek daar nogmaals al mijn
papieren en voerde de gegevens in het computersysteem. Er werd een
scan gemaakt van je paspoort, je oude rijbewijs, er werd een pasfoto
gemaakt en van al je vingers een elektronische vingerafdruk. Ik was toen
klaar voor locatie drie.
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Locatie drie
Hier kon ik gaan zitten waar ik wilde want de rijbewijzen rolden niet op
volgorde uit het systeem. Drie mensen zaten achter een glasplaat en
riepen af en toe iets. Er was niets van te verstaan maar toch stonden er
geregeld mensen op die dan bij dat loket hun rijbewijs in ontvangst
namen. Mijn gehoor gaat kennelijk echt achteruit. Je kon op een groot
scherm ook nog de status van je aanvraag volgen: afgewezen, incompleet
of geaccepteerd. Nummer 35 verscheen in geen van de drie categorieën.
Ik begreep inmiddels dat het nummer pas onder geaccepteerd kwam te
staan als je na verscheidene oproepen van achter het glas niet gereageerd
had. Dus was het opnieuw zaak de mensen achter het glas goed in de
gaten te houden. Ik verstond er echt niets van. “He jij daar”, een van de
dames had het opeens op mij gemunt en wenkte me naar voren. Het is
wel handig als je op dat moment de enige witte bent. Ze had mijn rijbewijs
in haar hand en had goed gegokt dat die vreemde naam wel moest horen
bij die enige witte die er zat. Even een handtekening zetten en drie uur
later stond ik weer buiten. Ondertussen was er een gigantische regenbui
uitgebroken met alle gevolgen van dien. Regen in Kampala zorgt voor veel
verkeersellende. Kortom, ik had wederom bijna anderhalf uur nodig om
thuis te geraken. Wel met een hagelnieuw rijbewijs dat maar liefst vijf jaar
geldig is.
’s Nachts schoot ik in paniek wakker. Wanneer verloopt mijn Nederlandse
rijbewijs? Ik schoot meteen uit bed en ben direct gaan kijken. Oeff 2024.
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Ontspannen bij het zwembad
Marieke Notenboom

We hebben in Uganda de afgelopen tijd super warm weer gehad met
alleen maar zon. We zijn nu heel blij dat er af en toe weer een heerlijke
tropische regenbui valt. Het regenseizoen komt eraan. Bij het zien van alle
foto’s uit Nederland van de sneeuw en het schaatsen op het ijs werd ik
toch wel een beetje jaloers en had ik graag een dagje op en neer willen
vliegen.
Vanaf februari ben ik samen met alle leerkrachten in P7 opnieuw
begonnen met de lessen. De trainingen, voorbereidingen en elkaar
ondersteunen met lessen staan centraal. Vanaf 1 maart is ook P6 weer
naar school gekomen en veel lower teachers zijn nu aan het helpen bij het
lesgeven in deze klas. Beide klassen P6 en P7 zijn gesplitst in twee groepen
zodat ze met een klein aantal in de klas zitten en dus voldoende afstand
kunnen houden. Het is heel leuk om te zien hoe de leerkrachten elkaar
helpen en dat ze samen in de klas staan en dan elkaars deskundigheid
gebruiken. Om de P1 teacher ineens een ingewikkelde social studies les te
zien geven laat maar weer zien hoe divers het werk in het onderwijs is.
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Elke middag houden we nu trainingen voor groepjes leerkrachten die zich
richten op ‘de Bondeko way of teaching’. Heerlijk is het om enthousiaste
gesprekken te voeren en nieuwe en oude methodes van leren en lesgeven
door te nemen. Daarnaast ga ik een paar middagen in de week tot half juni
les geven op de internationale school.
Vandaag 20 maart is het P7 uitje. Een heerlijke ontspannen dag naar het
zwembad en een lekkere lunch. Dat is net een week voordat de examens
voor deze klas beginnen. Dit is iets waar elk kind en leerkracht al het hele
jaar naar uitkijkt. Dit jaar hebben we 24 kinderen in P7 die als enige klas
vanaf oktober op school zijn met hun leerkrachten. Het is een intesieve en
pittige tijd geweest en het is dan ook fijn dat de examens nu in zicht zijn.
Na de examens kunnen ze genieten van een lange vakantie voordat velen
in augustus naar het middelbare onderwijs gaan.
We kijken met z’n allen uit naar komende maanden als we alle kinderen
op verschillende tijdsmomenten weer op school mogen ontvangen. De
coronaregels voor scholen hebben voor heel veel extra obstakels gezorgd.
Daar moet nog hard aan gewerkt worden.
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Toelichting financiële cijfers 2020
Penningmeester, Cor van Dijk

Het jaar 2020 werd gedomineerd door het Coronavirus. In de Amahoro
heeft u kunnen lezen welke gevolgen dit had voor de Bondeko school. De
noodhulp actie in 2020 als reactie op de gevolgen van de lockdown was
overweldigend. Dank u wel voor uw spontane gaven. Deze noodhulp was
deels gerelateerd aan de Bondeko school door de armste gezinnen te
ondersteunen met maaltijden. Vanuit de trouwe achterban uit Nederland
kon de Bondeko school rekenen op een mooie financiële bijdrage in het
afgelopen jaar. Hierdoor konden wij kwaliteitsonderwijs voor kansarme
kinderen blijven geven. Al moest het dit jaar noodgedwongen op een
alternatieve wijze plaatsvinden buiten de schoolmuren.
Uit de cijfers van 2020 is af te lezen dat een kleine 19.700 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. De noodhulp actie staat
vermeld onder project Stoepwerk en bracht ruim 6.300 euro op.
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Naast de inkomsten voor de Bondeko school komt er geld binnen voor
vervolgonderwijs en andere projecten. Dit jaar valt het project Forsythia
op. In Amahoro (nr75) is hier overgeschreven. Dit project richt zich op de
Bondeko professionals, kinderen die de school inmiddels afgerond
hebben, om hen te begeleiden en professioneel te coachen. Dit traject
moet hen helpen om sterker en bedrijfsmatig in hun eigen onderhoud te
kunnen voorzien.
De ontvangen gelden in 2020 zijn onder aftrek van noodzakelijk te maken
kosten, afgedragen aan de genoemde doelen. Hieronder ziet u daar een
overzicht van.

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. De ontvangen
huur van deze docenten huizen wordt direct weer afgedragen als
ondersteuning aan de school.
Voor de start van het kalenderjaar is reeds een voorschot overgemaakt
voor het komende schooljaar.

15

Aan de passiva kant worden nog ‘geoormerkte’ posten genoemd. Dit is
geld dat reeds voor deze benoemde doelen is opgehaald en op de
bankrekening in NL staat. Dit geld is direct beschikbaar als daar in Uganda
behoefte aan is.

Hierboven ziet u de activa kant van de balans en hieronder de passiva.

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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Uganda in Nederland
Otto van Dulmen
Gladys
Hoe vindt jouw vrouw het hier in Nederland? Het is een vraag die mij vaak
gesteld wordt. Ik antwoord altijd dat Gladys het hier enorm naar haar zin
heeft en daar is geen woord aan gelogen. Vaak komen er dan leuke
anekdotes boven. Pratend komt dit altijd goed over, ik probeer het nu
eens met de pen.
In het voorjaar van 2016 kochten wij hier ons huis. Voor iedereen een
eigen slaapkamer. Het huis had wat onderhoud nodig, dus we hebben er
een aantal weken hard aan gewerkt met anderen.
De vorige eigenaar had ook wat ongewenste huisdieren achtergelaten
zoals muizen. In de nacht hoorden we een muis door de slaapkamer gaan.
Wellicht klinkt het voor u bekend: het leek wel of ik een olifant hoorde
stampen. We zijn er direct achteraan gegaan. Gladys heeft zeker een half
uur om het hoekje gewacht met een slipper paraat. Midden in de nacht,
geduldig en gefocust. Uiteindelijk kwam de muis weer terug en bam! In
een keer te pakken. Zelf had ik nooit dit geduld kunnen opbrengen, maar
het scheelt ons een hoop gedoe met valletjes, gif en dergelijke.
Familiebezoek
Binnenkort gaat Gladys weer naar Uganda voor familiebezoek. In de
weken daarvoor komen dan regelmatig Ugandezen aan de deur om wat
spullen of geld af te geven. Bekenden en onbekenden, het netwerk aan
Ugandezen is groot en groeiende. Hoewel vrijwel alles te koop is in een
gemiddelde stad in Uganda, worden kilo’s spullen aangeleverd voor
familieleden. Want een paar schoenen of een leuke broek uit ‘Europa’
doen het gewoon goed tegenover je vrienden.
Geld wordt dus ook meegegeven. Het komt voor dat, zodra Gladys landt in
Uganda, er mensen staan te wachten op ‘hun’ geld. Anderen komen het in
de dagen erna bij haar afhalen. Soms is het gegeven geld bedoeld om
lokaal voedsel in te slaan. Dat voedsel neemt Gladys dan weer mee terug
naar Nederland. Sommige lokale etenswaren zijn nu eenmaal niet te koop
in de Nederlandse toko.
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Zo komt Gladys na twee weken ook weer met twee volle koffers terug
naar Nederland. Dit keer gevuld met jerrycans aan pindasaus, gedroogde
visjes, prakjes en andere lekkernijen uit Acholiland, dat is de noordelijke
regio. De dagen na haar terugkomst worden die waren weer netjes
opgehaald bij ons aan de deur.
Verjaardagen
Op verjaardagen worden altijd groots opgepakt, zowel voor de kinderen
als voor de volwassenen. Voordat we in de coronacrisis zaten gingen we
zeker eens in de twee weken bij een van Gladys’ Ugandese vrienden op
bezoek die verspreid over het land wonen. Met alle kinderen erbij en vaak
tot laat in de avond. Ik vermaak me dan met de mannen en de kinderen.
De vrouwen zitten vervolgens lekker bij elkaar in de keuken op de grond.
Ook als er bij ons iemand jarig is, is dat voor de Nederlandse tak van onze
familie een ware bezienswaardigheid.
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Bestuurswijzigingen
Jos van Baarsen
Per 18 januari hebben we enige wijzigingen in het bestuur van onze
stichting.
In de virtuele bestuursvergadering van Bondeko was Otto van Dulmen
officieel voor de eerste keer als bestuurslid aanwezig. Omdat we volgens
de statuten van de stichting in het bestuur maar zeven leden mogen
hebben trad na intern overleg Jan Aukema terug als bestuurslid. Hij heeft
vanaf de start van het samengaan van Garantiefonds met Stichting
Bondeko in 1992, in het bestuur gezeten. Dus bijna 29 jaar! Hij is de
oudste in leeftijd van ons bestuur. Met algemene instemming is Jan senior
adviseur van de stichting geworden. Hij heeft heel veel expertise en kennis
van Uganda en van de Bondeko school.
Uiteraard past een welgemeend ‘dank je wel’ voor de enthousiaste inzet
van Jan binnen het bestuur gedurende deze 29 jaar. Fijn dat we nog op zijn
adviezen in de vergaderingen en het redactiewerk voor Amahoro kunnen
rekenen.
Otto heten we welkom binnen het bestuur. Otto heeft jaren in het MWH
project in Noord Uganda gewerkt. Zo kent hij Theo heel goed en Uganda,
temeer omdat hij met een Ugandese is getrouwd. Hij gaat zijn ervaring en
kennis vooral inzetten in het aanboren van fondsen in de sector van goede
doelen. We wensen Otto succes én veel plezier binnen het bestuur.
Onze voorzitter, Joost Hetsen en zijn partner Denise zijn per eind februari
naar Mozambique verhuisd. Denise heeft een interessante functie in
Maputo gekregen en Joost werkt ‘vanuit huis voor zijn werkgever in
Nederland’. Zo kan dat tegenwoordig met online werken. Dit fenomeen
kennen we in Nederland door corona nu ook heel goed.
Joost blijft onze voorzitter. Hij zal de online vergaderingen leiden. Jos van
Baarsen is gevraagd om vicevoorzitter te zijn, in het geval Joost niet
‘aanwezig’ kan zijn.
In deze samenstelling gaat het bestuur de komende tijd aan de slag om de
Bondekoschool nog beter te ondersteunen.
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Mozambique
Joost Hetsen
Op 22 februari zijn Denise en ik vertrokken naar Maputo, Mozambique.
Daar ging een lange periode van voorbereiding aan vooraf en het vertrek
was ruim anderhalve maand later dan gepland. Het verkrijgen van een
visum was een erg lang en frustrerend proces. Uiteindelijk hadden we de
paspoorten (met visum) pas twee uur voor vertrek in handen…
Even terug naar het begin, waarom Mozambique? Denise en ik hebben
allebei een voorliefde voor Afrika, Oost- en Zuidelijk Afrika in het
bijzonder. Daarbij hebben we de ambitie om nog eens voor langere tijd in
het buitenland te wonen en werken. Dat kwam samen toen Denise de
baan aangeboden kreeg van ‘country-director’ voor DKT in Mozambique.
DKT is een ‘social enterprise’ die werkt in de seksuele- en reproductieve
gezondheidzorg (gezinsplanning) in ontwikkelingslanden. De winst die het
bedrijf maakt met de verkoop van anticonceptie in meer ontwikkelde
gebieden wordt gebruikt om de producten en diensten gratis te
verstrekken in de minder ontwikkelde regio’s. (Meer info is te vinden op
www.dktinternational.org) Denise is eindverantwoordelijk voor heel
Mozambique, een enorme kans en uitdaging tegelijk.
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Voor mij was de keus niet moeilijk: natuurlijk gaan we dit avontuur aan!
Mijn werkgever (Bosch) was onaangenaam verrast met de mededeling,
maar was het snel met me eens om nog een aantal maanden vanuit
Mozambique door te werken. We werken immers al een jaar op afstand
samen, de afstand is nu alleen iets groter geworden. Voor Bosch geeft het
continuïteit en tijd voor overdracht, voor mij geeft het tijd om projecten af
te ronden en te zoeken naar iets nieuws in Maputo.
Emigreren
Emigreren is een hele onderneming. Emigreren naar Mozambique is ook
nog een ander verhaal dan emigreren naar Frankrijk of Duitsland. We
nemen bovendien twee katten mee en zitten middenin een wereldwijde
pandemie… We hebben elkaar regelmatig helpen herinneren dat we even
door de zure appel heen moesten bijten.
Eindelijk was het dan zover: we vlogen eerst naar Lissabon, de dag erna
door naar Maputo. Op de tweede vlucht raakten de katten wat in paniek
en kalmeerden pas toen ze bij Denise op schoot lagen. De stewardessen
en andere reizigers vonden het volgens mij wel amusant. Wat ook hielp
was dat ze veel minder lawaai maakten dan de baby’s en peuters aan
boord.
Eenmaal in Maputo ging het allemaal vrij soepel. Natuurlijk waren er de
welbekende lange rijen zoals op bijna elk Afrikaans vliegveld, maar geen
problemen met douane of onze (enorme hoeveelheid) bagage.
Het is wel lekker aankomen als er een semi gemeubileerd huis, een auto,
een opgemaakt bed en zelfs een gevulde koelkast voor je klaarstaat!
Allemaal geregeld door het bedrijf van Denise. Die trouwens met alles heel
erg behulpzaam zijn.
DIRE
Het bedrijf van Denise heeft ons ook geholpen met het verkrijgen van een
verblijfsvergunning (DIRE). Het heeft vijf maanden geduurd voor we het
inreisvisum hadden, die ook nog maar voor één maand geldig was. Theo’s
beschrijving van het verlengen van zijn rijbewijs deed me erg denken aan
het aanvragen van de DIRE. Wat alles nog wat lastiger maakte, is dat de
officiële voertaal Portugees is. Hoewel we al drie maanden les hadden, zijn
we de taal natuurlijk nog niet helemaal machtig.
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Op donderdagochtend konden wij ons melden bij de immigratiedienst. De
eerste stap was het controleren van de enorme stapel documenten die we
mee moesten nemen. Uiteraard was daar iets mis mee. Er stond ergens
een spelfoutje in één van de documenten van DKT, een onoverkomelijke
fout. Terug dus naar Denise haar kantoor om het document te corrigeren,
opnieuw te printen, langs een notaris om het te legaliseren en ons weer te
melden bij de immigratie. De documenten inleveren en wachten. Heel lang
wachten. Het was alweer een graad of 30 en we zaten buiten onder een
afdakje vanwege Corona.
Uiteindelijk mochten we in een kantoortje komen en daar liepen we al
snel tegen het volgende probleem aan. Er had voor mij een aparte
afspraak gemaakt moeten worden en dus konden ze mij niet helpen die
dag. Na 3,5 uur had Denise een bewijs dat ze alles, inclusief haar paspoort,
had ingeleverd en betaald. Binnen 7 dagen zou ze bericht krijgen dat alles
opgehaald kon worden.
We hebben een nieuwe afspraak voor de volgende dag voor mij kunnen
maken. Toen ging het iets vlotter maar ze hadden natuurlijk een van de
documenten nodig die we de dag ervoor hadden moeten inleveren. Na
druk overleg was het uiteindelijk goed en kon ik gaan betalen. Van de
kassabon moest ik nog even een kopie laten maken bij de copyshop aan de
overkant van de straat. Nadat het origineel en een kopie ingeleverd waren
bij het volgende loket, kreeg ook ik het officiële bewijs.
Drie weken later hadden we ons paspoort inclusief de verblijfsvergunning
in ons bezit.
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Situatie in het land
Waarschijnlijk heeft u in het nieuws het een en ander gezien over de
situatie in het noorden van Mozambique. Het is daar al een aantal jaren
onrustig en de laatste tijd escaleert het met de belegering van het stadje
Palma als (voorlopig) dieptepunt. De regering noemt het graag
internationaal moslimterrorisme en ook IS heeft het al opgeëist. Feitelijk is
het echter veel meer een lokaal conflict. De lokale bevolking is totaal
gemarginaliseerd terwijl er voor miljarden aan gas voor de kust ligt. Het
Franse Total werkt daar aan een enorm project zonder dat daar lokaal enig
voordeel van te zien is. Hoewel het enorm ver van de hoofdstad is, verder
dan de afstand Amsterdam-Moskou, is het natuurlijk wel iets wat we
nauwlettend in de gaten houden.
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Corona heeft Mozambique helaas niet overgeslagen. Het is wel
grotendeels hetzelfde beeld als in Uganda, maar er is hier extra
waakzaamheid vanwege de nabijheid van Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikaanse
variant van het virus is extra besmettelijk. Ook hier een avondklok,
restaurants en winkels zijn wel open, maar het is niet toegestaan om op
het strand te liggen. Achter dat laatste kwamen we toen we 2 uur gereden
hadden naar een prachtig strand bij de Zuid-Afrikaanse grens (Ponto do
Ouro).
In de vrije tijd verkennen we de stad en omgeving zoveel mogelijk. Maputo
is een fijne stad om in te wonen. Mensen zijn hier erg hartelijk. We kunnen
maar beperkt met Engels uit de voeten, maar mensen zijn heel
behulpzaam en geduldig als je Portugees probeert te spreken.
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