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Voorwoord  
Joost Hetsen 
 
In december bestaat Stichting Bondeko 40 jaar! Een mijlpaal die we 
natuurlijk niet zomaar voorbij willen laten gaan. Het is een prestatie die 
niet veel kleinschalige goede doelen gegeven is en daar zijn we trots op. 
We zullen komend jaar een aantal leuke activiteiten organiseren en 
houden u daarvan natuurlijk op de hoogte. We vinden het ook hartstikke 
leuk als u zelf iets wil ondernemen of organiseren, neem in dat geval even 
contact met ons op. 

Een Amahoro is niet compleet zonder bijdrage van Theo. Deze keer start 
hij met wat overdenkingen “vanaf de veranda”, over de grotere 
ontwikkelingen op het wereldtoneel. In tegenstelling tot andere delen van 
Afrika, is Uganda nu een keer niet een van de landen met de meeste 
zorgen.  
De school is weer helemaal op stoom gekomen, na de onderbreking door 
de coronamaatregelen. Helaas hoort daar ook een terugkomend 
fenomeen bij: het vertrek van goede (en minder goede) mensen. Het is 
een realiteit waar we moeilijk aan kunnen wennen. Verder geeft Theo een 
bloemlezing van wat er momenteel allemaal speelt in Uganda, erg leuk om 
te lezen. 

Van Jos, een van de oprichters van Bondeko, een stuk over verschillende 
acties en manieren om bij te dragen aan Bondeko. Wat ik zeker niet 
onbenoemd wil laten is dat Jos en José het Pieterpad gelopen hebben en 
daarmee geld hebben opgehaald voor de Bondekoschool en de Batwa.  
Een geweldig resultaat! 

Otto schrijft op kenmerkende wijze hoe het is als zijn Ugandese vrouw 
visite krijgt en met een puzzel van de hand van Lotty is deze Amahoro 
weer compleet. Veel leesplezier! 
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Over zwarte zwanen en het pastoraat van de aanwezigheid.       
Theo Groot 
 
In 2007 kwam het boek ‘Zwarte Zwaan’ van de Libanese Amerikaan Nassim 
Taleb uit. In het boek wordt uitgelegd waarom we als mensen zo slecht zijn 
in het voorspellen van de toekomst. Totaal onverwachte gebeurtenissen 
kunnen dramatische gevolgen hebben. Hoe kunnen we, is de vraag, ons 
beter op het onverwachte voorbereiden? We zijn (nog altijd) geneigd te 
denken dat de toekomst min of meer voorspelbaar voortvloeit uit het 
verleden en dat technische oplossingen alle problemen wel aan kunnen. 
Zwanen zijn immers altijd wit. 
Een ander interessant boek in dit verband is ‘Tipping point’ of omslagpunt 
van Malcolm Gladwell. Hij legt uit hoe veranderingen beetje bij beetje door 
blijven gaan tot er een omslagpunt wordt bereikt waarna er geen weg terug 
meer is en de veranderingen als het ware versneld doorhollen. 
 
Het zijn twee boeken waar ik aan moest denken toen ik vanaf mijn veranda 
in Kayunga ‘de wereld bezag’. Het lijkt wel of er een zwerm zwarte zwanen 
overtrekt, gebeurtenissen waar we niet op gerekend hadden: de 
coronacrisis waarvan we dachten dat het, zoals met eerdere virusvarianten, 
wel mee zou vallen of in ieder geval dat het beperkt zou blijven tot Afrika 
zoals bijvoorbeeld met ebola of tot Brazilië in het geval van Zika. Ook de 
oorlog in Oekraïne hield vrijwel iedereen voor onmogelijk, inclusief Merkel 
die toch wel tot de Poetin kenners gerekend mag worden.  
 
Zwarte zwanen 
De klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de asielcrisis, de toeslagenaffaire, de 
aardbevingsschade het zijn allemaal ontwikkelingen waarvan we wisten dat 
het niet goed ging, maar waarbij we onszelf wat voor het lapje hielden, het 
zal wel meevallen, we vinden wel een oplossing. Nu moeten we tot onze 
spijt constateren dat we het mis hadden, dat geitenpaadjes geen oplossing 
zijn en dat het misschien wel te laat is, het omslagpunt voorbij. Hitte en 
droogte van Europa, tot China en de Hoorn van Afrika. Overstromingen 
zoals nog nooit tevoren in Pakistan, bosbranden over de hele wereld, een 
massaal wegsmelten van de poolkappen en de toendra in Rusland. 
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Uganda als blindedarm 
Deze keer komt Uganda er beter vanaf. De coronacrisis heeft hier relatief 
weinig tol geëist. De belangrijkst impact is eigenlijk economisch en sociaal. 
Met name de schoolsluiting van twee jaar hakt erin, maar Afrikanen zijn 
meesters in ‘resilience’, weerbaar en buigzaam, niet voor een paar gaten te 
vangen. Ook de economische crisis die hier natuurlijk ook voelbaar is, treft 
net als corona, vooral de mensen die in de steden wonen. De meeste 
mensen leven een redelijk onverstoorbaar bestaan in de vele dorpen. De 
regens hielden wat eerder op, begonnen wat later dan normaal maar 
ondertussen heeft iedereen zijn gewassen op het land staan. Op een paar 
streken na kent Uganda geen honger op dit moment.  
Ik las laatst dat de blindedarm, altijd versleten als een nutteloos aanhangsel, 
wel degelijk een belangrijke rol speelt als plek waar het lichaam een 
voorraadje darmflora bewaart ingeval van ernstige darmverstoringen. Een 
soort ark van Noach zeg maar. Misschien blijkt in de hele crisis die zich 
wereldwijd onstuitbaar aan het ontvouwen is, dat Uganda dat nutteloze 
wormvormige aanhangsel van waaruit straks een nieuwe impuls gegeven 
kan worden. Oost-Afrika was en blijft de bakermat van de mensheid. 
 
Buigen, niet breken 
Tja, een mens denkt wat af! “Ge moet er niet teveel op peizen”, zegt de 
Vlaamse troubadour Willem Vermandere, “ge zoudt zot komen”. Wellicht 
een goed advies. Maar hoe ga je om met al die ontwikkelingen waar je geen 
invloed op hebt, maar die ongetwijfeld wel invloed op jou gaan hebben. 
Cynisme is een gevaar maar geen oplossing, fatalisme helpt je niet echt 
verder, kop-in’t-zand werkt ook niet, blindelings vertrouwen op de techniek 
of een andere deus ex machina heeft ook zijn beperkingen. God krabt zich 
al een tijdje achter de oren en beklaagt zich bij de aartsengelen over zijn 
grondpersoneel “ik had misschien toch moeten stoppen bij de apen”. Het 
lijkt erop dat wie zijn gat verbrandt op de blaren moet zitten. Van Afrikanen 
kunnen we leren om weerbaar te zijn, zoals Stef Bos zingt over de Afrikaanse 
vrouwen “ze buigen maar ze breken niet”.  
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Koopkrachtverlies 
We kunnen veel van onze ‘welvaart’ inleveren zonder dat we daar echt 
ongelukkig van hoeven te worden, minimalisme is ‘in’. Natuurlijk moet je 
zorgen dat er geen mensen door de mazen van het net vallen, maar waarom 
het handhaven van de huidige koopkracht voor iedereen zo’n item is snap 
ik eerlijk gezegd niet. We vonden het prima dat de Grieken in 2015 een 
derde van hun koopkracht verloren, was toch hun eigen schuld?! Maar 
hebben wij ons ook niet bewust afhankelijk gemaakt van Russisch gas en 
jarenlang alle waarschuwingssignalen van de aarde genegeerd? Dus waar 
gaat het over? 
Elke investeerder weet dat behaalde resultaten in het verleden geen 
garantie voor de toekomst zijn. In plaats van het verleden te blijven 
extrapoleren moeten we gaan leren van ‘de zich ontvouwende toekomst’ 
en ervoor zorgen dat die toekomst kan landen. En voor de rest gewoon 
doen wat we indertijd in Zaïre noemden ‘het pastoraat van de 
aanwezigheid’. Dat is niet wegkijken, niet weglopen maar er zijn, er blijven 
voor mensen. Dat probeer ik in ieder geval (ook al valt dat niet altijd mee). 
 
 
De Bondekoschool 
Het tweede trimester zit erop. Op 5 september begint het laatste. Al met al 
loopt de school behoorlijk goed. Ja, kinderen hadden natuurlijk een 
achterstand, maar het blijft verbazen hoe goed hierop ingespeeld wordt en 
hoe snel kinderen weer bijleren. Het zijn net jonge honden. De crisis op de 
universiteiten is eigenlijk veel schrijnender want daar zit nu echt een lichting 
studenten die veel gemist heeft.  Je vraagt je af wat diploma’s daar nog 
waard zijn. 
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Tijdens de vakantie was er een leuk programma voor de kinderen van P5 en 
P6: creatief bezig zijn, spreken in het openbaar, oplossingsgericht denken 
en nog veel meer. De kinderen genoten ervan. Wat foto’s ter illustratie. 
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De nieuwe hoofdonderwijzer doet het goed en ik ben blij dat hij zijn 
proeftijd succesvol heeft afgerond. Mooie rapporten schrijven is niet echt 
zijn ding, maar hij snapt goed wat onze manier van lesgeven is. Hij is erin 
geslaagd het team (in ieder geval bijna iedereen) te enthousiasmeren en er 
wordt op een goeie manier leidinggegeven. Ik hoop dat hij op deze voet 
door blijft gaan. 
 
Zwarte en witte zwanen 
Een kleine zwarte zwaan was het onverwachte vertrek van mijn assistent 
Dorcus. Na 9.5 jaar wilde ze wel eens iets anders. Dat kan ik me goed 
voorstellen en daar heb ik ook geen moeite mee. Het blijft altijd jammer dat 
je dat pas twee weken voor vertrek te horen krijgt. Dus komen er veel 
dingen nu bij mij terecht. Met name bij de start van een nieuw trimester 
komt er heel wat om de hoek kijken. Maar goed, het is ook een mooie 
gelegenheid zaken wat te herstructureren. We zijn nu volop aan het zoeken 
naar een nieuwe administrator voor de school. Op deze manier kan de 
school zelfstandiger gaan opereren. Sylivia, het hoofd van de boekhouding 
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bij MWH, blijft een oog in het zeil houden en zal de nieuwe administrator in 
ieder geval voor de financiën trainen en blijven aansturen.  
 
Jammer was dat ik twee weken geleden een van de onderwijzeressen (PP) 
moest ontslaan. Ze had een leerling van P7 flink afgetuigd. De arme jongen 
heeft een oogje op haar dochter (en andersom) die ook in P7 zit en ze 
zouden elkaar onschuldige puberbriefjes hebben geschreven. Tja, wat wil je 
als de hormonen beginnen te spelen. In plaats van met beiden een goed 
gesprek te hebben over de puberteit en alles wat daarbij komt kijken, dacht 
ze ‘verkeerde gedachtes’ er wel uit te kunnen kloppen en dat tot bloedens 
toe en dan ook nog eens op school. Er mag dan op de meeste scholen nog 
geregeld gemept worden (ook al zijn lijfstraffen bij wet verboden), op onze 
school leidt dat tot onmiddellijke schorsing en als na onderzoek de 
gebeurtenissen bevestigd worden, tot onverwijld ontslag. Het moet voor 
iedereen, onderwijzers en kinderen, duidelijk zijn dat onze school een 
veilige plaats is. Kinderen moeten thuis en in het dorp vaak al genoeg 
doorstaan. Dit soort zwarte zwanen vliegen er hier genoeg in het land, en 
ja, zo af en toe landt er een bij ons. 
 
Ondertussen kunnen kinderen niet wachten tot de school weer opengaat. 
Hoe mooi kan het zijn. Ze hebben het er enorm naar hun zin. Ze zijn met 
hun vriendjes, krijgen leuk les, spelen en ravotten naar hartenlust. Op 
vrijdag is er in plaats van posho (maispap) rijst en zitten er een paar uien, 
tomaten en wat olie in de bonen verstopt. Het is een traktatie. Het blijft 
ontroeren dat je kinderen met zoiets simpels al zo blij kunt maken. 
 
 
Wat staat er zoal in de krant? 
De Monitor is de ‘oppositie’ krant hier in het land en best wel goed, hoewel 
ik het altijd jammer blijf vinden dat er zo weinig onderzoeksjournalistiek is. 
Dat is misschien ook wel het ‘gevaarlijkste’, iets tot op de bodem uitzoeken, 
want dan kom je meestal heel wat stront tegen. Je wilt als journalist 
natuurlijk ook wel graag je hoofd op je romp houden. 
Ter illustratie deze keer zomaar een overzichtje van de ‘belangrijkste’ zaken 
in de krant van de afgelopen paar weken (geen speciale volgorde) 
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Politie is een campagne begonnen om boetes te innen 
Voor veel verkeersovertredingen wordt ter plekke een boete uitgeschreven 
die je dan via de bank moet betalen. Op deze manier wil de politie corruptie 
wat tegengaan. Veel automobilisten vonden dit wel een goeie oplossing 
want dan hoef je ter plekke niet te onderhandelen en te betalen. Uiteraard 
is er ongeveer niemand die de boete effectief betaald. Ondertussen staat er 
voor meer dan 2 miljoen euro aan niet betaalde boetes uit. Dus ging vorige 
week een grote campagne van start. Tot voor kort werden boetes 
gekoppeld aan de nummerplaat. Agenten houden nu controleacties waarbij 
iedereen moet stoppen (dus lange files) en ze checken dan online of jouw 
nummerplaat ‘clean’ is. Zo niet dan wordt de auto per direct in beslag 
genomen. Het systeem is trouwens een jaar geleden veranderd. Boetes 
worden nu gekoppeld aan je rijbewijs en als dat vernieuwd moet worden, 
hang je alsnog. Het is een beetje zoals Nederland achterstallige studieschuld 
int van mensen die in het buitenland wonen en ‘onvindbaar’ zijn. 
 
Bruid gearresteerd tijdens haar huwelijk 
Een jonge dame had haar werkgever, een microfinancierings instituut, voor 
2100 euro opgelicht. De werkgever maakte er een politiezaak van maar de 
openbaar aanklager had de zaak geweigerd omdat het om een civiele zaak 
ging (ik dacht dat diefstal wel een criminele zaak was, maar goed, misschien 
had de openbaaraanklager ‘instructies’ gekregen). De baas van het 
microfinancierings instituut liet het er niet bij zitten en betaalde twee 
agenten om haar ‘te arresteren en druk uit te oefenen’. En zo werd ze dus 
in bruidsjurk ten overstaan van alle gasten gearresteerd en afgevoerd. Niet 
handig want nu staan de politieagenten zelf in het beklaagdenbankje. 
 
Lokale alcohol blijft giftig 
Overal in het land wordt lokaal alcohol gestookt, de zogenaamde Waragi. 
Een delicaat proces waarbij niet alleen ethanol maar ook methanol 
vrijkomt. Ethanol wordt gebruikt voor alcoholische dranken, methanol 
daarentegen is uiterst giftig. Geregeld gaat er iets mis, zo ook nu. Meer dan 
16 mensen overleden na het drinken van een lokale waragi. De eigenaar van 
de fabriek kon niet worden bereikt en zou naar Congo zijn gevlucht. 
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Universiteiten zonder vergunning 
Uganda is een hoogopgeleid land, we hebben maar liefst 11 
overheidsuniversiteiten en 48 privé-universiteiten en opleidingsinstituten. 
Van die laatsten zijn er 32 die hun papieren niet op orde hebben. In totaal 
zijn er ongeveer 200.000 universiteitsstudenten waarvan ongeveer 60% 
naar de overheidsuniversiteiten gaat, dus zijn 80.000 studenten verspreid 
over de 48 privé instellingen. Dat schiet lekker op J 
Privé-universiteiten zijn vooral ‘bedrijven’ en geld verdienen staat daarbij 
voorop. Ook bij de overheidsinstellingen trouwens. Robert die voor 
ingenieur studeert op een overheidsuniversiteit komt geregeld thuis met 
verhalen waarvan ik denk ‘stop, ik wil dit niet horen’. Overigens betekent 
dreiging met sluiting niets, het betekent gewoon dat er gedokt moet 
worden en dat is deel van de business hier en het wordt gewoon 
doorberekend aan de klant. 
 
Verkiezingen in Kenia 
Op 9 augustus kozen de Kenianen een nieuwe president. Het ging vooral 
tussen twee kandidaten, mijnheer Ruto, die vice president is en mijnheer 
Odinga van de grootste oppositie partij, die nu al voor de vijfde keer een 
gooi doet en wonderlijk genoeg de steun heeft van de zittende president 
Kenyatta. Ruto won, maar dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. 
Odinga heeft direct een rechtszaak aangespannen en we wachten op de 
uitkomst daarvan. Tot nu toe blijft het redelijk rustig, maar daar kan snel 
verandering in komen als er een uitspraak is. Chaos in Kenia betekent ook 
direct problemen voor Uganda want veel van de import komt vanuit of via 
dat land. Ook had de president hier zijn kaarten ingezet op Odinga, iemand 
van zijn leeftijd en garde. Dus dat wordt ook nog even een dingetje. 
 
Uganda Airlines 
‘De trots van Africa’, zo wordt Uganda airlines genoemd en in januari 2018 
werd de zoveelste doorstart gemaakt. Het zat niet mee met covid, maar dat 
is vooral een schaamlapje om de corruptie en incompetentie wat af te 
dekken. De vorige CEO met zijn raad van commissarissen had er een zootje 
van gemaakt en moest het veld ruimen. Dat was geen verrassing. Wat wel 
een verrassing was, is dat de president zonder enige procedure en overleg 
een dame benoemde die niet gesolliciteerd had en waarvan iedereen 
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unaniem van mening is dat ze absoluut niet gekwalificeerd is voor de job. 
(Ze komt uit Fort Portal, niet ver van waar ik aan het bouwen ben, dus moet 
ik wel wat sympathie hebben J). Verontwaardiging van alle kanten, maar 
een kleine kans dat de benoeming wordt teruggedraaid. Kortom Uganda 
Airlines zal het niet lang meer maken. Of zoals iemand schreef: Uganda 
Airlines wil succesvol zijn waar mislukken bijna net zo zeker is als de dood. 
 
Seatpack 
Er gebeuren ook veel leuke dingen, zoals zetuafrica 
(https://zetuafrica.shop) een startup die leuke tassen maakt en die voor 
elke verkochte tas een kind een zgn. seatpack geven, een tas met 
ingebouwd krukje zodat ze op school kunnen zitten en iets hebben om op 
te schrijven. Zoek het maar eens op. Iik kan in december een beperkt aantal 
tassen meebrengen. 
 

 
 
Malaria 
Uganda heeft de twijfelachtige eer nummer drie te zijn van landen waar 
malaria de belangrijkste oorzaak is van ziekte en dood. 30% van alle gevallen 
bij de ‘huisartsenpost’ zijn malaria cases. 20% van alle ziekenhuisopnames 
is vanwege malaria. Malaria is verantwoordelijk voor 10% van alle 
sterfgevallen en voor kinderen onder de 5 is malaria de op een na grootste 
doodsoorzaak, 42 kinderen sterven er per dag aan malaria. Een episode van 
de ziekte kost een gemiddeld gezin 8 euro per keer (en vrijwel niemand is 
verzekerd). Malaria is er het hele jaar door met twee pieken in mei-juni en 
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oktober-november. Uiteraard zijn er wilde plannen om malaria te 
bestrijden, maar het probleem is de implementatie zoals bij de meeste 
plannen hier. Een tijdje werd er huis aan huis gespoten, eerst met DDT, niet 
echt een goed idee, maar later met een beter middel. Dat duurt zolang een 
donor blijft financieren. Ook de muggennetten lijken minder effectief en tot 
overmaat van ramp is de resistentie tegen de gangbare medicatie vanuit 
Zuidoost Azië inmiddels ook in Uganda gearriveerd. 
 
Kidepo national park 
Goed nieuws voor dit park. Het is een van de meest afgelegen parken in 
Uganda maar het is in de running om een World Travel Award te krijgen. 
Bijna 1500 vierkante kilometer groot (net zo groot als de provincie Utrecht) 
met 77 verschillende zoogdieren en meer dan 475 vogelsoorten. Ik moet er 
nodig eens heen. 
 
Digitaal bankieren 
Het kost een paar centen maar dan heb je ook wat. Het is onvoorstelbaar 
hoe het online bankieren en andere digitale betalingsvormen als mobile 
money in de afgelopen jaren van de grond zijn gekomen. Stanbic, een van 
de grotere (Zuid-Afrikaanse) banken hier, meldde dat in het eerste halfjaar 
van 2022 nog maar 7% van alle transacties in een fysiek bankgebouw 
plaatsvonden. Vorige week heb ik samen met Richard (mijn bouwopzichter) 
alle bouwmaterialen voor mijn huis in Fort Portal aangekocht. Richard ging 
overal langs om offertes op te vragen die ik vervolgens van het bedrijf direct 
per email toegestuurd kreeg. Op zaterdagmorgen kon ik al die betalingen 
online doen (goed ik ben twee uur bezig geweest met 8 betalingen maar 
toch). 
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Dronken vogels 
Dat stond niet in de krant, maar is wel een aardig nieuwtje. Ik heb hier op 
de boerderij veel turaco’s. Het zijn mooie grote vogels die het hier goed naar 
hun zin hebben. Geregeld tel ik er meer dan 15. Rond mijn huis heb ik een 
aantal wilde vijgenbomen geplant en twee keer per jaar zitten daar veel 
vruchten in waar de turaco’s verzot op zijn. Nu gisten die vruchten nogal en 
vorige week was het tot diep in de nacht een gekakel van jewelste en dat is 
heel verwonderlijk. Kortom ik denk dat die gasten behoorlijk dronken 
waren. Ondertussen zijn de meeste vruchten op en is de nachtelijke rust 
weer hersteld J 
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Woordzoeker Beroepen    
Lotty Sierink 
 
Deze keer een puzzel met m’n eigen situatie als inspiratie. Ik heb me de 
afgelopen twee jaar omgeschoold van wijkverpleegkundige naar medisch 
pedicure. In juli heb ik mijn diploma gehaald. Nu hebben beide beroepen te 
veel letter voor deze doorloper dus het zijn verpleegkundige en pedicure 
geworden. De rest is eromheen gefantaseerd. 
Veel plezier met puzzelen! Groet, Lotty 
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Bondeko bestaat 40 jaar    
Jos van Baarsen 
 
Een jubileum  
In december 2022 bestaat Stichting Bondeko 40 jaar! Het initiatief tot 
oprichting werd in december 1982 genomen door familie en vrienden van 
Jos en José van Baarsen om hen financieel te ondersteunen tijdens hun 
uitzending naar Zaïre (het huidige Congo), waar zij van1983 t/m 1989 
werkten. Theo Groot bedacht de naam van de Stichting. Bondeko betekent 
in het Lingala, een van de vele talen die in Congo wordt gesproken, 
vriendschap.  

In 1992 ging de toenmalige achterban van Theo, het ‘Garantiefonds’ samen 
met de Stichting Bondeko en ondersteunt sindsdien het werk van Theo na 
Zaïre in Rwanda en Uganda. U heeft daar als trouwe donateur veel aan 
bijgedragen. 

We willen dit jubileum niet zomaar voorbij laten gaan en zullen daar 
aandacht aan geven, samen met U. Wij houden u op de hoogte van onze 
plannen. 

Fondswerving  
Bestuursleden Otto en Jos onderzoeken nu mogelijkheden om donaties 
voor de school extra  uit te breiden. Het vergt wat tijd om organisaties te 
zoeken die ons financieel willen steunen.  

Theo heeft een aantal doelen voor de komende jaren voor de 
Bondekoschool geformuleerd die wij na goedkeuring door het bestuur, 
willen opnemen in de aanvraag.  

Naast het aanboren van grote fondsen, richten we ons ook op u, uw 
kinderen of kleinkinderen, om zelf lokale initiatieven in gang te zetten.  

Hieronder leest u wat voorbeelden. 
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Kerkcollecte 
Vanaf september 2022 t/m juni 2023 is stichting Bondeko het doel van de 
collectes in de Kindernevendienst in de Oecumenische 
geloofsgemeenschap het Brandpunt te Amersfoort. Het doel van de 
wekelijks collecte is, een bijdrage te kunnen leveren bij de aankoop van mais 
en bonen, bestanddelen van de maaltijd die de kinderen op de 
Bondekoschool krijgen. Door de klimaatsveranderingen en de oorlog in 
Oekraïne zijn de voedselprijzen ook in Uganda sterk gestegen.   

 

Pieterpad  
Op 19 juni hebben wij (Jos en José) de laatste etappe van het Pieterpad 
gelopen.  

Vanaf 13 aug. 2021 hebben we de 492 km lange, afstandswandeling vanaf 
Pieterburen (Groningen) en de St. Pietersberg bij Maastricht, in 28 dagen 
gelopen. We liepen deze afstand niet achter elkaar, maar tweemaal per 
maand.  

We zijn gesponsord door familie en vrienden, die we na elke etappe op de 
hoogte brachten, door via de mail een klein verslag en wat foto’s te sturen. 
Ook op facebook stond dit verslag.  

Halverwege kampte Jos helaas met een overbelasting van zijn knie, maar 
door de sportfysiotherapeut is dat weer goed gekomen en kon hij de laatste 
etappes uitstekend voltooien. 

We hebben door weer en wind gelopen. Het was veelal prima wandelweer 
en hebben zo genoten van de schoonheid van Nederland. We hebben ook 
genoten van de gesprekken onderweg met mensen die een etappe met ons 
meeliepen en ons op die manier sponsorden.  

Jos liep gesponsord voor de Bondekoschool, om nieuwe leermiddelen te 
kunnen kopen; José liep voor verbetering van de levensomstandigheden 
van de Batwa, een pygmeeëngroep in West- Uganda. Zij zijn uit hun 
leefomgeving, het tropisch bos, verdreven ten gunste van de 
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instandhouding van de gorilla-populatie. De toeristenvisa om de gorilla’s te 
bezoeken brengen meer geld in het laatje dan de Batwa, die geld kosten.  

Door de aanschaf van bijenkasten kunnen de Batwa de honing verkopen en 
zelf gebruiken, wat hun gezondheid ten goede komt.  

De totale opbrengst van deze gesponsorde Pieterpad-wandeling was voor 
de Bondekoschool: € 1422,00 en voor de bijenkasten voor de Batwa: € 
1509,00. Mogelijk komen er nog bedragen bij!  

U kunt ons ook nog sponsoren als u dat nog niet gedaan heeft of het niet 
wist. J 

Stichting Bondeko Amersfoort: NL02INGB000546 75 83 o.v.v. Jos: 
Bondekoschool, of José KICK Batwa  

 

Yazmin 
Yazmin schrijft: Ik ben Yazmin, acht jaar oud en woon in Nederland. Mijn 
droom is al een poos om mensen uit arme landen te helpen. Later wil ik 
graag daarheen om als verpleegster of zo te werken. Ik kan gewoon niet 
wachten, maar ben nog maar acht jaar. Daarom ben ik blij dat ik alvast voor 
70 euro (vooral veel zelfgemaakte armbandjes) heb verkocht voor de 
kinderen in Uganda. Dankjewel Yazmin voor jouw grote hart voor de 
kinderen in Uganda! 

 

Pompoenen  
De verkoop van de pompoenen op de pompoenboerderij aan de 
Zevenheuvelenweg in Groesbeek is begin september van start gegaan. Ieta 
de Jong-Polman uit Nijmegen is 91 jaar en krijgt gratis pompoenen om daar 
jam van te maken. Ze verkoopt de jam op diezelfde boerderij voor Bondeko. 
De klanten van die boerderij kopen naast de pompoenen ook graag een 
potje jam. Ieder is er blij mee. De eigenaars van de boerderij, de klanten, 
want die vragen er speciaal naar, mevrouw de Jong, die het een uitdaging 
vindt en uiteraard ook Bondeko. Het bedrag tikt behoorlijk aan. Vorig jaar 
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werd voor 1000 euro verkocht en het is een sport om te kijken of het dit 
jaar ook weer haalbaar wordt. 

  

Sponsor kliks 
Doet u weleens inkopen via webwinkels of websites, of doen uw kinderen 
of kleinkinderen dat? Wie niet tegenwoordig, zou ik zeggen. Weet u dat u 
Stichting Bondeko dan kunt helpen door uw aankoop te doen via Sponsor 
kliks?  Als u via Sponsor kliks in een webwinkel uw aankoop doet, geeft die 
webwinkel een bepaald percentage als commissie aan een goed doel. In ons 
geval: stichting Bondeko!  

U kunt dat doen door via onze website: www.stichtingbondeko.nl op het 
icoontje van sponsor kliks te klikken, waarna u alle aangesloten webwinkels 
kunt zien en aantoetsen. U kunt daarna deze winkel kiezen en uw aankoop 
doen. Als u via deze weg uw aankoop doet, komt de commissie zeker bij 
Stichting Bondeko terecht. U betaalt hier niets extra’s voor. Vraag uw 
kinderen en kleinkinderen dit ook te doen.  Hoort, en zegt het voort.  

Winkel zo via onze website en ondersteun ons gratis!  

 

Nalatenschap 
Denkt u wel eens na over een legaat of erfenis aan Stichting Bondeko? 
Bijvoorbeeld omdat u zich als actief donateur betrokken voelt bij onze 
stichting en u onze doelen waardevol vindt? Wij zetten ons in voor 
onderwijs aan kansarme kinderen in Uganda. Met uw legaat of erfenis kunt 
u een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van vele kinderen, die 
daardoor betere kansen voor zichzelf en hun dorpsgemeenschap kunnen 
realiseren.  

Wilt u stichting Bondeko opnemen in uw testament? We vinden dat een 
heel bijzonder gebaar. Iedere bijdrage, groot of klein, is welkom. Neem 
contact op met Jos van Baarsen om uw vragen te stellen of naar de 
mogelijkheden te informeren? Dat kan via onderstaand emailadres  
fondsenwerving@stichtingbondeko.nl  of telefonisch 06-23255867 
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Visite 
Otto van Dulmen 
 
'Als je thuiskomt is er visite', lees ik in een appje van Gladys, mijn 
echtgenote. Wie, waarom en hoelang ze blijft is altijd maar weer de vraag. 
Vorige keer, met een gelijksoortig appje, kwam Florence, een vriendin van 
Gladys, op bezoek. Florence komt ook uit Uganda, spreekt eveneens 
Acholi en woont tegenwoordig in Duitsland met een man, van daar.  

Gladys en Florence troffen elkaar een jaar eerder via facebook. Als zo'n 
contact bevalt dan resulteert dat vaak al snel in urenlange 
telefoongesprekken. Gladys belt nu dagelijks 1 tot 3 uur in haar eigen taal 
met Florence en met alle anderen die haar voor gingen. 

Florence en Gladys komen uit dezelfde noordelijke regio van Uganda. Ze 
spreken dezelfde taal en leefden als kind, zonder dat ze dat van elkaar 
wisten, dicht bij elkaar. In de loop van de tijd kwamen ze erachter dat ze 
dezelfde opa hadden. De beste man was op dat moment een paar dagen 
eerder overleden. Dat kwam ter sprake tijdens een van de ellenlange 
conversaties via WhatsApp. Het bleken dus nichtjes van elkaar te zijn. Wat 
een grote kleine wereld toch.  

Gladys en Florence hebben hier in Hoorn samen een mooie week gehad. 
Kort samengevat was dat onze kinderen naar school brengen, de hele dag 
koken, de kinderen van school halen en 's avonds samen op de grond in de 
huiskamer slapen. Ik stond zo'n week op het tweede of derde plan, zoals u 
zult begrijpen. Dat ging door tot het moment dat Florence weer naar huis 
ging, Aan het einde van de zondagmiddag zei Gladys: 'Honey, wil jij 
Florence even naar Arnhem brengen?'. Inmiddels ben ik ook een beetje 
Acholi geworden. Zonder morren gaf ik mijn zondagmiddag en -avond op. 
Hoe had ik toch zo stom kunnen zijn om iets te plannen vandaag.  
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Enfin, ik hield mijn hart vast na het lezen van weer zo'n berichtje. Gelukkig 
viel het dit keer mee. Vandaag zat er een Nederlandse dame aan de 
keukentafel. Ze deed onderzoek voor haar studie aan de Universiteit van 
Wageningen. Voor dit onderzoek hield ze interviews met 16 Ugandezen 
die een Nederlandse partner hebben. Waar lopen ze tegenaan? Wat 
bevalt wel en wat juist niet?  

Helaas mocht ik daar niet bijzitten. Mocht u het onderzoek tegenkomen, 
stuur het even door naar mij. Dan maak ik daar een nieuw verhaal van 
voor de volgende Amahoro.  

 


