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Voorwoord
Joost Hetsen

Een hoge vaccinatiegraad, de corona-app en bijna twee jaar ervaring met het
virus mochten niet baten. Op het moment van schrijven vanuit Mocambique
zijn in Nederland weer flinke maatregelen afgekondigd om ‘code zwart’ in de
ziekenhuizen te voorkomen. Daarbij komt de paniek om een nieuwe variant die
in Zuid-Afrika is ontdekt, inmiddels Omicron gedoopt. Hier in zuidelijk Afrika is
men erg verbolgen over de vliegverboden. Omicron is namelijk ontdekt door
dezelfde laboratoria die eerdere varianten ontdekte, maar hun oorsprong
elders op de wereld hadden. Het land voelt zich nu bestraft voor het hebben
van een goede onderzoek infrastructuur en de openheid die nodig is om
virussen te bestrijden. De toekomst zal uitwijzen of de paniek terecht was. Wat
hierbij niet onderschat mag worden, zijn de gevolgen van deze acties. Het
vakantieseizoen staat voor de deur in zuidelijk Afrika en met name in ZuidAfrika zijn velen afhankelijk van de toerismesector. Hier, net als in Uganda, geen
overheid die gratis geld kan lenen en allerhande sectoren kan ondersteunen.
Geen werk betekent geen inkomen, geen eten… Neem daarbij de vanuit het
‘westen’ maar nauwelijks over de brug komende beloofde financiële steun en
toegezegde vaccins en je kunt je de verbolgenheid goed voorstellen.
Van solidariteit op kleine schaal is gelukkig nog wel sprake! We zijn erg
dankbaar voor uw trouwe steun aan Bondeko. De extra inkomsten van
activiteiten als een Bondekodag, een sponsorloop of een inzameling tijdens een
groot feest missen we natuurlijk wel in de afgelopen twee jaar. Maar u leest in
de bijdrage van Jos dat er legio initiatieven zijn die wel ‘coronabestendig’ zijn.
Zo hebben Jos en José een andere draai kunnen geven aan de sponsorloop en
zijn nu zelf het Pieterpad aan het wandelen.
Hopelijk kunnen onze leerlingen in januari weer naar school. Theo schrijft dat
alle voorbereidingen gedaan worden en straks helemaal klaar staan om weer
open te gaan. Alle moeilijkheden met gemiste stof en jaargangen die niet meer
kloppen daargelaten, wat zullen de leerlingen uitgelaten zijn als ze eindelijk
weer op het schoolplein staan!
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De activiteiten die de afgelopen periode voor de leerlingen georganiseerd zijn,
‘home-hub’ genoemd, worden door Marieke beschreven. Op een creatieve
manier weet de school toch nog onderwijs te verzorgen. Het kost echter wel
meer moeite. De school doet haar best.
Leuk om weer over Michael te lezen. Marjet schrijft hoe het met hem gaat en
welke acties ze onderneemt om hem te ondersteunen. Fijn om te zien dat
Michael een goede plek heeft en alle lof voor Marjet.
Peter Magara heeft een mooi rapport geschreven over ons jongste project, de
begeleiding en training van oud-leerlingen die als ‘zzp-er’ werken. Een project
dat echt het gat tussen de (beperkte) vakopleiding en de dagelijkse realiteit
probeert te dichten. Natuurlijk was ook hier corona een behoorlijke spelbreker.
Desondanks is er een goede groep ontstaan, die mooie progressie maakt.
Rest mij u nogmaals te bedanken
voor weer een jaar belangstelling en
steun voor Bondeko.
Vanuit een warm Maputo:
Fijne feestdagen en een gezond
nieuw jaar!
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Situatie in Uganda
Theo Groot

Januari weer normaal?
Half november heeft de president de natie weer toegesproken. Altijd een
hele zit zo’n toespraak. Het standpunt blijft dat vanaf januari alles weer als
vanouds zal zijn. Scholen gaan open, alle covid maatregelen worden
opgeheven en bars, sportscholen, cinema’s kunnen weer opstarten. Nu is
dat eigenlijk al zo’n beetje het geval. Clandestien draait ongeveer alles weer,
maar toch. Voor de scholen is het in ieder geval fijn, want ik denk dat
nergens in de wereld de scholen zo lang zijn gesloten als hier. De kleintjes
tot en met de derde klas zijn sinds maart 2020 niet meer op school geweest,
de anderen af en toe een paar weken. Hoe we dit allemaal weer moeten
inlopen, niemand die het weet. In ieder geval gaat iedereen automatisch
naar een volgende klas. We zijn ons nu volop aan het voorbereiden o.a. door
alle lokalen weer fris te schilderen, wat reparaties te doen en ervoor te
zorgen dat we per 10 januari (dat zou de officiële datum kunnen zijn) klaar
staan voor de start. Het is wel een vereiste dat alle onderwijzers en het niet
onderwijzend personeel gevaccineerd zijn. Gelukkig zijn al onze
onderwijzers inmiddels volledig gevaccineerd.
Privéscholen in de problemen
Een grote vraag voor veel ouders in Uganda is natuurlijk hoe sterk het
schoolgeld zal stijgen. De overheid heeft privéscholen op geen enkele
manier ondersteund. De meeste scholen hebben leningen lopen bij banken
en volgens een eerste inventarisatie zouden er meer dan 600 scholen op
omvallen staan. Ongeveer 40% van alle lagere scholen en 60% van alle
middelbare scholen worden gerund door individuen en religieuze
organisaties. De meesten (85% van alle privéscholen) hebben hun
onderwijzers niet of slechts heel weinig kunnen betalen de afgelopen twee
jaar. Dit omdat ze geen inkomen meer hadden van schoolgeld van ouders.
Veel onderwijzers hebben dan ook elders werk gezocht en gevonden.
Sommige zijn het leger ingegaan of zijn bij de politie gaan werken. Anderen
hebben zelf activiteiten opgezet zoals stenen maken, een winkeltje starten
of groenten gaan telen. Ze verdienen nu soms meer dan voorheen als
onderwijzer. Hoeveel onderwijzers zich straks niet meer zullen melden weet
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niemand. Daar komt nog bij dat de financiële draagkracht van veel ouders
eerder is afgenomen dan toegenomen. Hoeveel kinderen er zullen uitvallen
weet ook niemand.
Voor de Bondeko school hebben we besloten om het schoolgeld niet te
verhogen en het op hetzelfde tarief te houden als voor Covid. Het
‘homebased’ programma dat we draaien doet het heel leuk en de kinderen
genieten ervan.
Bomaanslagen in Kampala
Ongetwijfeld hebben jullie via de media gehoord over de bomaanslagen in
Kampala. De laatste drie aanslagen werden gepleegd door
zelfmoordterroristen. Dat is een nieuw fenomeen hier in Uganda. Toen ik
het hoorde dacht ik: dat kunnen geen Ugandezen zijn, want jezelf opblazen
voor een ideologisch doel is niet iets wat hier snel zal gebeuren.
Er zijn natuurlijk allerlei speculaties. De voormalige ADF rebellen (niet te
verwarren met het Leger van de Heer, de LRA) worden er van beschuldigd.
De ADF is een rebellengroep die vanuit Oost-Congo opereert. Sinds een jaar
of twee lijkt de groep te zijn ‘overgenomen’ door al shabaab terroristen die
in Somalië ontstaan zijn. Uganda levert al jaren troepen aan een
vredesmacht daar en dat zou volgens velen de reden van deze aanslagen
kunnen zijn. Niemand die het weet. De regering grijpt deze aanslagen aan
om de internationale gemeenschap en de regering van Congo over te halen
toestemming te geven om met het Ugandese leger de rebellen op
Congolees grondgebied te achtervolgen. En ongetwijfeld zullen ze dan ook
meteen wel wat grondstoffen als goud en hout meenemen, ze zijn er dan
immers toch. Kortom de veiligheidssituatie wordt er niet beter op. Maar
goed we hebben wel vaker geweldsgolven gehad, dus dit zal ook wel weer
voorbijgaan.
Fort Portal
Ondertussen ga ik nu maandelijks zeven tot tien dagen naar Fort Portal.
Mijn ‘caretakers’ huis is klaar en voorlopig verblijf ik daar dan zelf. Neef
Peter heeft de laatste aanpassingen in de bouwtekeningen toegestuurd en
ik heb een aannemer gevonden die begin volgend jaar moet beginnen met
de bouw. Binnenkort gaan we de details doorspreken en hopelijk het
contract tekenen. Het is heerlijk in Fort Portal, eigenlijk Buhara, want zo
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heet de plek waar ik zit. Het is negen kilometer buiten de stad aan de voet
van de Rwenzori bergen. Het is er stil. Er is geen elektriciteit in de wijdere
omgeving en er zijn dus ook geen bars of kerken met luidspeakers op het
dak! Ik zit op 20 minuten rijden van het aangenaam provinciestadje Fort
Portal. Daar gebeurt niet heel veel en er is ook niet heel veel te krijgen. Dus
breng ik, wel zo gemakkelijk, het meeste dat ik nodig heb mee vanuit
Kampala.
Het weer is er geweldig, althans dat vind ik. Regen, wind, zon, mist het kan
elkaar op eenzelfde dag allemaal afwisselen. Doordat het op 1650 meter
hoogte ligt (500 meter hoger dan Kampala) is de gemiddelde temperatuur
3 – 5 graden lager. Ook ’s nachts kan het flink wat koeler zijn dan in Kampala.
De gemiddelde temperatuur is 19.4 graden. Er valt per jaar gemiddeld zo’n
1600 mm regen. Dat is het dubbele van Nederland. Het weer wordt sterk
bepaald door het Kibale bos in het oosten en door de bergen in het westen.
Een echt droge periode is er niet, maar de minste regen valt in januari en
februari.
Het tiny forest
Ik ben er net tien dagen geweest en we hebben het ‘tiny forest’ aangelegd.
Het is het eerste van zijn soort in Uganda denk ik. Het is een aanplant van
ruim 600 lokale boompjes van 54 verschillende soorten. Het idee van een
tiny forest is dat je bomen heel dicht bij elkaar plant (3 per m2) zodat ze
elkaar, net als in de natuur, eigenlijk omhoogjagen. Binnen vijf jaar moet je
dan al een redelijk ‘tropisch’ bos hebben. Ik ben benieuwd en het is een leuk
experiment. In Fort Portal is een goede boomkwekerij voor lokale bomen,
indertijd opgezet door Rudy, een bomenspecialist en een goede vriend. Hij
is een paar jaar geleden teruggegaan naar Frankrijk, maar de kwekerij loopt
nog steeds heel goed. Leuk om te zien.
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Ook heb ik een begin gemaakt met mijn ‘permaculture’ boomgaard: 4
macademia notenbomen, 2 mango’s, 3 avocado’s, 3 guava’s, 5 pawpaw’s, 5
citroenbomen, 5 boomtomaten en straks moet daar nog wat kleiner spul
tussendoor geplant worden. Kortom met al die aanplant kan ik wel weer
een keer verantwoord op en neer vliegen "
%. Nog geen idee wanneer dat
$
#
gaat zijn overigens. Vroeger ‘bepaalde’ moeder wanneer ik kwam, nu is dat
de uroloog J
De feestdagen breng ik dit jaar in Uganda door. De kerst in Fort Portal en
Oud en Nieuw hier in Wakiso. Ik heb nog helemaal geen eindejaar gevoel
maar misschien komt dat nog. In ieder geval wens ik jullie allemaal alvast
hele goede kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar en uiteraard ook
dit jaar weer reuze bedankt voor alle steun. We kunnen het goed gebruiken.
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Het thuis onderwijs, de home-hub
Marieke Notenboom

Het einde van het jaar is weer in zicht en dat betekent dat wij ons klaar
maken voor de kerstvakantie. De afgelopen maanden hebben we met het
hele team intensief gewerkt. We hebben ook lesprogramma’s in de
thuissituatie gedraaid. Met verschillende projecten proberen we onze
kinderen van de Bondeko-school in deze moeilijke tijd te ondersteunen. De
scholen zijn in Uganda helaas na een korte gedeeltelijk opening in maart,
april, mei, vanaf juni weer volledig gesloten. In de tweede lockdown in
juni/juli hebben we met de leerkrachten vrijwillige bezoeken gebracht aan
alle kinderen die we konden bereiken.
We hebben gesprekken gevoerd, af en toe wat korte lesjes gegeven en
spelletjes gespeeld. En de leerkrachten zijn met trainingswerkboeken voor
zelfstudie voor verschillende groepen aan het werk gegaan.
Vanaf half augustus zijn we ons gaan voorbereiden op een nieuw
programma voor de leerlingen. Samen met Sarah en Amayire Moses ben ik
aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een nieuw programma voor de
kinderen.
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Elke leerkracht is vanaf september drie dagen in de week gaan werken. Elke
leerkracht heeft drie cluster groepen met kinderen waar hij/zij lessen,
projecten en activitieten mee doet. Twee keer per week wordt een cluster
bezocht door de leerkracht. Er wordt bij een bepaald huis afgesproken,
waar alle kinderen en de leerkracht naar toe komen lopen. We noemen dit
ook wel de home-hub. Dit is de ene keer voor een theorieles als Jolly
Phonics, rekenen, werkbladen invullen, voorlezen etc. De andere keer staat
in het teken van een project. Dat kan gaan over kippen of konijnen houden
danwel het telen van groenten.
Elke cluster heeft zijn eigen project. De leerlingen uit de hogere en lagere
klassen moeten dan met elkaar samenwerken in de verzorging van de
dieren of gewassen. Net zoals op school, willen we de kinderen graag meer
vaardigheden aanleren dan alleen het instampen van kennis. Door deze
projecten kunnen de leerlingen o.a. meer zicht krijgen in welke zorg nodig
is om een zaak draaiende te houden en hoe samen te werken.
De leerkrachten en leerlingen halen veel plezier uit de lessen, uit de
activiteiten en uit de onderlinge contacten. We proberen de leerlingen ook
weer voor te bereiden op de terugkomst naar school. We merkten dat door
de lange schoolsluiting veel kinderen elkaar, de school en hun leerkrachten
uit het oog hadden verloren.
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Door het home-hub programma komen ze nu ook weer met elkaar in
contact. In november hebben de leerlingen hun vrienden brieven
geschreven en voor de kerst gaan ze kerstkaarten naar elkaar sturen.
In de maand december zal de school met het home-hub programma een
aantal weken stoppen. We nemen dan een welverdiende vakantie. Na al het
lopen, de voorbereidingen, de vergaderingen en de trainingen zijn we hier
wel aan toe.
Er is beloofd dat de scholen in januari weer mogen openen. Hier kijken we
met z’n allen erg naar uit, maar we willen nog niet te vroeg juichen.
Uiteraard hoop ik jullie in de volgende nieuwsbrief te kunnen vertellen dat
de scholen daadwerkelijk weer open zijn!
Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst.
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Wandelen voor Bondeko
Jos van Baarsen

Stichting Bondeko is afhankelijk van giften en (uw) donaties. Daar zijn we
ieder zeer erkentelijk voor. De stichting heeft zich verplicht om de
Bondekoschool jaarlijks met minimaal € 20.000 te ondersteunen. Uw
donaties zijn daar een onmisbaar onderdeel van. Gelukkig zijn er elk jaar
opnieuw, soms uit onverwachte hoek, schenkingen van organisaties of
instanties die het budget aanvullen.
Er zijn allerlei regelingen die een belastingvoordeel opleveren, maar er zijn
ook initiatieven, waarbij u zelf een rol kunt spelen door iets op te zetten. Er
zijn diverse fondswervingsacties geweest dit jaar. Zo wordt er door twee
dames in Nijmegen voor een aanmerkelijk bedrag fraaie kerstkaarten en
overheerlijke jam verkocht. De jam is ook bij Sjaak in de boerderijwinkel te
koop. Het leverde samen dit jaar al meer dan 2000 euro op. Het kost wat
tijd en energie, maar het is ook leuk om te doen.
Ik heb in Amahoro al eerder Sponsor kliks onder uw aandacht gebracht.
Wanneer u online winkelt via de Sponsor kliks-website komt er voor
Bondeko geld als commissie binnen. Het kost u verder geen extra bedrag.
Er zijn inmiddels heel veel online winkels aangesloten. Er is een app en de
mogelijkheid bestaat om de Sponsor kliks boodschap ( “ Wilt u sponsoren?”
) op uw scherm te krijgen wanneer u een bepaalde webwinkel bezoekt. U
dient dan wel de naam: stichting Bondeko in te voeren als sponsordoel.
Naast het bedrag voor de stichting blijft zo ook de naam Bondeko onder de
aandacht van mensen.
Ik verwijs u graag naar de website van www.sponsorkliks.nl
Ikzelf loop samen met echtgenote José in 27 etappes het Pieterpad, de
langste Nederlandse lange afstands- wandelroute van 492 km van
Pieterburen naar de St. Pietersberg. Wij hebben bij de start van deze
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uitdaging aan vrienden, kennissen en familie aangegeven dat wij dit
gesponsord wilden doen. Het goede doel waarvoor wij lopen is tweeledig.
Ik loop voor de Bondekoschool en dan met name om de extra activiteiten
vanwege de Covid pandemie te financieren. Zie daarvoor ook de verhalen
van Theo. Leerkrachten worden voor een bepaald percentage doorbetaald.
Zij gaan een aantal dagen per week de dorpen in waarbij zij de leerlingen
bezoeken en opdrachten geven.

José en de Batwa
José wandelt voor de Batwa, het pygmeeënvolk in West-Uganda. Hun
zoektocht te overleven verdient ondersteuning. De Batwa leven nu buiten
het tropische oerwoud waaruit zij zijn verdreven om de gorilla populatie in
stand te houden.
Voor de Batwa is geld nodig om hun levensomstandigheden en
gezondheidzorg te verbeteren. Het valt bijvoorbeeld te verbeteren met een
schaap en met zaaigoed. Bij het aanschaffen van een schaap blijft het
schaap in het ondersteunde project eigendom van de schenker. Het
nageslacht is voor de ontvanger, die er mee kan fokken en kan
handeldrijven. De schapen maken het land met hun mest vruchtbaarder.
Het zaaigoed wordt gebruikt op het stukje land wat sommigen hebben. De
oogst daarvan is vooral voor eigen consumptie en voor zaaizaad voor een
volgend seizoen. Wat zelf niet geconsumeerd wordt, kan worden verkocht.
Een deel van het zaaigoed wordt teruggegeven aan de schenker die er
anderen weer mee helpt. Met het verdiende geld kan o.a. wat schoolgeld
voor kinderen worden betaald.
De gezondheidzorg van de Batwa is veelal gebaseerd op kruiden en planten,
veelal natuurlijke geneesmiddelen afkomstig uit het bos. Helaas is het hen
verboden het bos in te gaan, waardoor hun geneesmiddelen niet meer
toegankelijk zijn geworden. Door het aankopen van kruiden en medicinale
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planten kan men deze zelf kweken en uiteindelijk gaan gebruiken. De kennis
hierover is bij deze mensen zelf aanwezig. Uiteraard moet er ook toegang
zijn tot de (westerse) gezondheidszorg in gezondheidscentra en
ziekenhuizen. Daar worden ze nu nog vaak door discriminatie van
uitgesloten. José ondersteunt de lokale stichting Kadhola die de Batwa
hierbij op tal van manieren ondersteunt.

Pieterpad
De sponsoring van het Pieterpad loopt best goed. Er zijn mensen uit ons
netwerk die ons per kilometer, per etappe of voor het gehele traject
sponsoren! Ook hebben vrienden en familieleden een etappe meegelopen.
Het kan dan ook zo zijn dat die ander zich ook weer laat sponsoren.
Voor ons is het wandelen naast gezondheid ook een groot plezier. We lopen
over prachtige trajecten van gemiddeld rond de 20 km per etappe en we
zien Nederland op een andere wijze en met geheel andere ogen.
Via onze mail en berichten op facebook geven wij korte beschrijvingen van
deze etappes om onze achterban en sponsoren te informeren. We plaatsen
er mooie foto’s bij van die etappe.
Het is erg leuk om op deze wijze Nederland te doorkruizen. Nederland kent
tal van lange afstandswandelroutes naast het Pieterpad, kriskras over
Nederland.
Uitdagingen genoeg. Misschien een idee om dat zelf te doen? Het liefst
natuurlijk voor Stichting Bondeko.
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Kerstkaarten voor Michael
Marjet de Haan
Wellicht herinnert u zich Michael nog, de jongen waarmee ik in 2017 in de
kleutergroep van de Bondekoschool kennis maakte. Ik vertelde over hem in
Amahoro aflevering 67. Een vrolijk kind met ernstige beperkingen, zowel in
de motorische als in de taal/spraakontwikkeling. Met veel plezier heeft hij
2 jaar op zijn niveau meegedaan aan de activiteiten in Pp. Meegaan naar de
eerste klas was in 2019 niet mogelijk. Ook paste hij niet langer in de
kleutergroep en zo kwam Michael weer thuis te zitten. Moeder had de
handen vol aan het verwerven van een inkomen voor het dagelijkse bestaan
en specifieke aandacht voor de zelfredzaamheid en ontwikkeling van
Michael zat er niet in.
Het was een groot probleem voor de school, Theo en voor Michael en zijn
moeder, want de aandacht op school en de omgang met andere kinderen
deed hem goed.
Een school voor speciaal onderwijs is in de omgeving van Kayunga niet
voorhanden. Ik weet niet op ze er überhaupt wel zijn in Uganda. Voor een
opvang in een instituut met kostschool ver van huis was Michael nog te
jong.
Een paar maanden later berichtte Theo dat er een plek voor Michael
gevonden was in een naburig dorp, Angel’s Center, waar kinderen met
beperkingen overdag opvang, onderwijs en begeleiding kunnen krijgen. Zijn
moeder zou hem daar dagelijks met de boda-boda (een brommer taxi) heen
kunnen brengen en halen. Maar … daar hing een prijskaartje aan.
Daar wilde ik voor gaan met hulp van anderen.
En zo maak ik jaarlijks in de maand november kerstkaarten met prachtige
afbeeldingen van een Ugandese kunstenaar. In verschillende kringen
waaraan ik deelneem, deel ik de afbeeldingen en kunnen de kaarten
gekocht en/of besteld worden. En met toenemend succes. In 2019 333
kaarten in de kerk en aan vrienden, vorig jaar ruim 500 kaarten en dit jaar

14

654 kaarten met een opbrengst van €1060. Daar is weer veel voor mogelijk
in het nieuwe schooljaar.
En … met Michael gaat het goed. Gedurende corona was hij een paar
maanden thuis, wat niet bevorderlijk was voor zijn ontwikkeling. Maar
gelukkig kon dit centrum vlotter weer opstarten dan de scholen. Naast de
opvang overdag is het nu ook mogelijk dat Michael daar voltijds is
gedurende de week. In het weekend gaat hij naar huis. Daar profiteert hij
enorm van.
En het is heel fijn dat Dorcus Ayikoru, de rechterhand van Theo, de
contacten tussen alle betrokkenen goed en zorgvuldig onderhoudt. Zo
ontvangen we o.a. de rapporten van school en foto’s. Blij dus dat het zo
goed
gaat
met
Michael.
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Woordzoeker
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We weten niet wat we met de feestdagen allemaal mogen en niet mogen
maar zoek de gezelligheid, ook al is het in kleine kring.
Deze nieuwe puzzel geeft alvast een hint ;)
Een goede tijd gewenst, Lotty
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BACCARAT
BLACKJACK
BOONANZA
CARCASSONNE
CATAN
DAMMEN
DOBBLE
DOKTERBIBBER
DOMINO
GANZENBORD
GELUK
GOTAN
HALMA
JOKER
KWARTETTEN
LABYRINTH
LADDERS
LEVENSWEG
LOTTO
MAHJONG
MEMORY

MENSERGERJENIET
MONOPOLY
PATIENCE
PALEO
PANG
PICTIONARIE
PIMPAMPET
PION
POKER
RISK
RUMMIKUB
SCHAAK
SCRABBLE
SET
SEQUENCE
SKIPBOO
STRATEGO
TOEP
UNO
WIN
ZEESLAG
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Het BASO project
Joost Hetsen
Hoe zat het ook alweer? In 2019 zijn we door Partin, de belangclub
voor particuliere initiatieven, gevraagd om een voorstel in te dienen
voor een nieuw te financieren project. Een particulier fonds wilde een
aantal projecten met economische impact steunen in Uganda, maar
het wilde in eerste instantie wel anoniem blijven. Daarom kreeg het
de codenaam ‘Forsythia’, zoals eerdere anonieme fondsen ook een
bloemennaam kregen.1
Ons voorstel was een project met als doel het ondersteunen van oudleerlingen die als zelfstandige (zzp-er) werkten. Er is bij
vakopleidingen nauwelijks ruimte voor praktijkervaring en al
helemaal niet voor algemene vaardigheden als planning,
onderhandelen, marketing etc. Het project heeft vorm gekregen in de
Bondeko Alumni Support Office (kortweg: BASO). Nadat ons voorstel
was goedgekeurd, maakte het anonieme fonds zichzelf bekend als KS
Foundation. De foundation van het familiebedrijf KS Profiel BV, dat
staalprofielen produceert.
Er was een groep van 17 geïnteresseerden waar we mee wilden
beginnen. Een wat grotere groep dan de geplande 10 deelnemers,
maar er werd al rekening gehouden met eventuele uitvallers.
Gelukkig, want al snel zijn er 8 mensen afgevallen. We gaan nu verder
met een hechte groep van 6 vrouwen en 3 mannen met
uiteenlopende beroepen als bijvoorbeeld bakker, monteur,
kleermaker of kapper.
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Doel van het project is een structurele inkomstenstijging voor de
deelnemers. De realiteit met corona heeft dat natuurlijk meteen
onder druk gezet. De deelnemers krijgen echter ook een goede set
beroepsvaardigheden om straks te kunnen profiteren van een betere
economische situatie. Ze hebben al training gehad in administratie,
budgetteren en klantenservice, er volgen nog trainingen in marketing
en onderhandelen.
In het pakket zit ook een kist met gereedschappen en een stage.
Hopelijk kan dit doorgaan met het oog op de situatie. We houden in
ieder geval nog langer contact met de deelnemers om de resultaten
te volgen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat deelnemers contact
houden met elkaar en dat er een Bondeko Alumni netwerk ontstaat.
Volgend jaar hopen we u meer te kunnen vertellen over de resultaten
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Tot slot
Cor van Dijk
Hartelijk dank van de giften die u dit jaar hebt gegeven voor de
Bondeko school. Een jaar dat heel anders is gelopen dan vooraf
gedacht. Door corona zijn de schooldeuren lang dicht geweest. De
Bondeko school heeft gekozen om de leerkrachten wel door te
betalen (wat in Uganda geen vanzelfsprekendheid is). Omdat de
leerlingen niet op school mochten komen door de corona, konden
de leerkrachten wel groepjes leerlingen opzoeken en hen van
huiswerk voorzien. Theo spreekt van het ‘home based’ programma.
Op creatieve wijze konden de leerkrachten toch praktisch onderwijs
aanbieden door de verzorging van dieren en het onderhouden van
moestuintjes. Toch hopen wij dat de kinderen in Uganda weer zo
snel mogelijk naar een normale schoolomgeving kunnen terugkeren.
De Bondeko school zal zorgen dat alles klaar zal staan. Indien u in
december nog giften gaat uitschrijven, denk dan ook aan de
Bondeko school (NL02INGB0005467583).
Hartelijk dank en met een hartelijke groet,
Uw penningmeester
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