
 
  

     Jaargang 31 – 2022   Aflevering  80 



 
 
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  2022   €15,00 
Abonnementsgeld & giften op ING rekening:  
IBAN: NL02INGB0005467583  /  BIC: INGBNL2A 
 
KVK-nummer:    41193031   
Fiscaal nummer (RSIN):  807754481 
 
Ontwikkelingswerkers in de derde wereld komen in aanmerking 
voor gratis toezending. 
 
Oplage nr.  79: 150 exemplaren 



 1 

Inhoudsopgave 
 
 
 
Voorwoord 
 

2 

Theo 
 

4 

Toelichting financiële cijfers 12 
 
Terug naar toen 

 
15 

 
Goed basisonderwijs, een cadeautje  

 
17 

 
BASO-project 

 
19 

     
 
 
 
 
 
 
 
  



 2 

Voorwoord  
Joost Hetsen 
 
De coronacrisis is nog niet voorbij en de wereld is alweer in de ban van de 
volgende crisis: oorlog in Oekraïne. Er wordt hier in Mozambique ook veel 
gesproken over de verschrikkingen van het geweld in Europa, bovendien 
heeft het land ook nog zijn eigen gewapende conflict in de noordelijke 
provincie, Cabo Delgado.  

De regering weigert ondertussen partij te kiezen door zich te onthouden 
bij stemmingen in de VN die Rusland veroordelen. Het valt op 
verschillende manieren te verklaren: onverschilligheid (“dit is niet onze 
oorlog”), historisch (tijdens de koude oorlog werden 
onafhankelijkheidsbewegingen bestreden door de Verenigde Staten en 
gesteund door de Sovjet-Unie), maar vooral ook door opportunisme (het 
regime wil blijven handelen met Rusland). 

Over een ander gevolg van de situatie in de wereld maken de mensen hier 
zich nog het meeste zorgen: de voedselvoorziening. Hier, maar ook in 
Uganda, wordt bijvoorbeeld veel graan gebruikt.. Een prijsverhoging van 
een paar cent op een brood of een chapati maakt veel verschil als je 
slechts een euro per dag te besteden hebt. Dit soort prijsverhogingen leidt 
ook vaak tot sociale onrust en gewelddadige protesten. Het is een beeld 
dat somber stemt, maar zoals Theo ook al schrijft: we moeten er maar niet 
te veel in blijven hangen. 

De school is ondertussen gelukkig weer een paar maanden open, 
bovendien heeft Theo een nieuwe hoofdonderwijzer gevonden. We hopen 
van harte dat Denis Okello het goed gaat doen, zodat ook Theo zachtjes 
aan wat meer aan zijn pensioen kan gaan denken. 

 

In het voorjaarsnummer van Amahoro krijgt u van ons altijd het financiële 
overzicht van het voorgaande jaar. Cor heeft de cijfers weer duidelijk op 
een rij gezet en voorzien van een verhelderende toelichting. Het gebrek 
aan activiteiten heeft helaas geresulteerd in een teruggang in inkomsten. 
Dus gaan we als stichting dit jaar op zoek naar aanvullende inkomsten, 
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zodat we ons kunnen houden aan de jaarlijkse doelstelling van 20.000 
euro voor de school. 

In deze Amahoro twee stukken van ervaringsdeskundigen. Ileen heeft op 
een mooie manier de herinnering uit haar jeugd in Kampala beschreven. 
Ze is voor het eerst sinds haar 12e opnieuw in Uganda. Otto woont sinds 
een aantal jaar weer in Nederland en weet als geen ander de verschillen in 
de kleine dagelijkse dingen te beschrijven. Beide stukken zijn erg leuk om 
te lezen! 

Ten slotte nog een update van het ‘BASO-project’. Een project dat al veel 
namen kent, maar het betreft het ondersteunen van oud-leerlingen die als 
zelfstandige werken. Het project draait nu ruim een jaar en in de laatste 
rapport van Peter Magara staan een aantal interessante bevindingen die 
we graag met u delen.   
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Beste mensen,  
Theo Groot 
 
Het lijkt erop dat het regenseizoen nu echt is begonnen. Netjes op tijd en 
de verwachting is dat de regenval dit seizoen normaal tot boven normaal 
zal zijn. Ook in Noord-Uganda en in West-Nijl zijn de regens goed van start 
gegaan. Alles is meteen een stuk frisser en groener. Mensen zijn actief op 
het land om zo snel mogelijk de verschillende gewassen als mais, pinda’s, 
sojabonen, bonen, zoete aardappels en cassave te planten. Met de 
tekorten in de regio zijn de prijzen enorm opgelopen en daar hopen veel 
boertjes van te profiteren.  
 
Wake-up call 
Het staat in schril contrast met wat er in de Oekraïne gebeurt. Radio en 
kranten gaan over weinig anders. Terecht natuurlijk, het is zondermeer 
schandalig wat Poetin daar allemaal doet. Ondertussen gaat de strijd in 
Jemen gewoon door. Geen olie boycot van Saudi-Arabië, een van de 
belangrijkst aanjagers in deze strijd. Afgelopen zaterdag stond in de 
Volkskrant een overzicht waar de meeste vluchtelingen vandaan komen en 
waar ze nu verblijven. Het zijn cijfers van midden 2021 dus van voor de 
oorlog in de Oekraïne. In absolute aantallen staat Turkije aan de top met 
de opvang van ruim 4 miljoen mensen, vooral Syriërs. Columbia volgt met 
1.8 miljoen, vooral Venezolanen en de VS met 1.6 miljoen. Dan komt 
Uganda met bijna 1.5 miljoen vluchtelingen. Voor Uganda is dit ongeveer 
3.3% van de bevolking. Het zijn vooral Zuid-Sudanezen en Congolezen die 
naar Uganda vluchten. De landen van herkomst wereldwijd zijn Syrië 6.8 
miljoen, Venezuela 5 miljoen, Oekraïne op dit moment bijna 4 miljoen, 
Afghanistan 2.8 miljoen, Zuid-Sudan 2.3 miljoen, Myanmar 1.2 miljoen, DR 
Congo 1 miljoen en Soedan 0.9 miljoen. Het is een triest overzicht en dan 
zijn daar nog niet eens alle ontheemden bijgeteld. Dat zijn de mensen die 
huis en haard ontvlucht zijn maar elders in hun eigen land verblijven. Zo 
zijn er in Zuid-Sudan nog eens 1.6 miljoen mensen binnen de landsgrenzen 
op de vlucht. Nederland vangt ruim 105.000 vluchtelingen op. Daar komen 
nu misschien 50.000 Oekraïners bij. Al met al is 0.6% van de Nederlandse 
bevolking vluchteling. Het is natuurlijk geweldig wat er momenteel voor 
vluchtelingen en met name Oekraïners gedaan wordt, maar tegelijkertijd 
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maakt het wel duidelijk dat we in het westen wat in een bubbel geleefd 
hebben en dat er in de wereld nog veel werk aan de winkel is. Misschien 
dat dit een wake-up call is.  
Ik vind het niet simpel om de balans te vinden tussen oprecht begaan zijn 
met al deze mensen die verjaagd zijn of in bittere armoede leven en zelf 
overeind te blijven en een verschil te maken waar je dat kunt. 
Herinneringen aan wat er nu al meer dan 25 jaar geleden in Rwanda 
gebeurde komen dan al snel weer naar boven. Maar zoals de Vlaamse 
‘troubadour’ Willem Vermandere ergens zegt: “ge mot er niet te veel op 
peinzen, ge zoudt zot komen”. En dus ga ik hier rustig verder, geraakt door 
wat er overal gebeurt en daardoor nog meer besloten om waar mogelijk 
hier een verschil te maken.  
 
Groepsimmuniteit 
Covid lijkt alweer lang geleden. In Kampala moet je op sommige plaatsen 
als banken, winkelcentra, overheidsgebouwen nog een mondkapje dragen 
en je handen desinfecteren maar in Fort Portal en de rest van het land is 
geen mondkapje meer te zien. De scholen zijn vanaf 10 januari weer 
allemaal open. 

 

 
 
Zoals te verwachten zorgde dat na een maand voor een flinke uitbraak van 
verkoudheid en griep. Althans daar houdt iedereen het op en dat is denk ik 
nu ook wel het beste. Wat je niet meet, weet je niet. Ook bij ons op school 
was het in februari behoorlijk raak, met name in de lagere klassen. Van de 
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eerste klas was er op een gegeven moment een derde van de kinderen zo 
ziek dat ze thuis moesten blijven. Marieke, de enige die af en toe een 
zelftest doet, testte positief dus…  
Maar ook dat is weer gepasseerd en ik denk dat we ondertussen een flinke 
groepsimmuniteit hebben opgebouwd tegen de omicron variant. 
Natuurlijk weten we dat de kans op een nieuwe uitbraak met een variëteit 
die veel zieker maakt, nog heel reëel is.  Handen schudden is definitief van 
de baan, zoenen deden we hier sowieso al niet. Onwillekeurig hou ik meer 
afstand en ik vermijd drukke plaatsen nog meer dan vroeger en 
mondkapjes heb ik altijd binnen handbereik. 
 
Nieuwe hoofdonderwijzer 
Vorige week hadden we interviews met drie kandidaten voor de 
aanstelling van een nieuwe hoofdonderwijzer. Met een ervan willen we 
het gaan proberen. Ik ben heel benieuwd en het is ook wel cruciaal, want 
zonder een goede hoofdonderwijzer gaat het echt niet lukken. Het is 
prachtig dat Dorcus en Sylivia (mijn MWH-medewerksters hier op kantoor) 
geweldig helpen met personeelsbeleid en de boekhouding. Daarnaast 
hebben we echt iemand nodig die onze Bondeko methode van onderwijs 
overeind houdt. Die methodiek is in de loop der jaren met hulp van velen 
zoals Rixt, Ellen, Annemieke, Marjet, Marieke en andere vrijwilligers en 
stagiaires ontwikkeld. “Behaalde resultaten in het verleden zijn geen 
garantie voor de toekomst”, krijg je te horen als je geld wilt beleggen. 
Voor onze school en mijn werk bij MWH is het niet veel anders. Soms is 
het om moedeloos van te worden. Mensen van wie je weet dat ze het echt 
kunnen, slaan er opeens maar een slag naar. Er is een hele lijst van uitleg 
en redenen te maken, die allemaal wel ergens plausibel zijn, maar toch…. 
Ik wil niet de cynische oude man worden, maar kan ook niet mijn ogen 
sluiten en maar accepteren dat de kwaliteit van onderwijs geleidelijk aan 
nivelleert om uit te komen bij de ‘doorsnee’ Ugandese lagere school. Dus 
bedenken we gewoon vol goede moed wat de beste volgende stap is.  
 
Duimen voor Denis Okello 
Denis Okello, de nieuwe hoofdonderwijzer is iemand uit het noorden van 
Uganda. Hij heeft een diploma in onderwijs, geen universitaire studies, wel 
zeven jaar ervaring. Sinds 2018 werkt hij in Zuid-Soedan. In een van de 
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grote vluchtelingenkampen runde hij drie jaar lang een privé lagere school. 
Daarna stapte hij over naar Unicef waar hij, nog steeds in Zuid-Soedan, 
onderwijzers trainde. Hij maakt een goeie indruk en je merkt dat hij met 
internationale organisaties heeft gewerkt. Van 21e eeuwse vaardigheden 
en oplossingsgericht werken had hij nog niet gehoord. Wel beseft hij dat 
het kind centraal moet staan en dat het om meer gaat dan alleen 
cognitieve ontwikkeling. Dat je een team goed moet motiveren en 
aansturen lijkt gesneden koek voor hem. We gaan het zien. Per 1 April 
gaat hij aan de gang en aan het eind van het tweede trimester (half 
augustus) loopt zijn proeftijd af. Dus duimen! 
 
Van manager naar toezichthouder 
Op 6 april ben ik volgens de Nederlandse wet pensioengerechtigd. Ik heb 
er de afgelopen maanden heel wat papieren voor moeten invullen. Die 
worden per post opgestuurd, dus dat schiet lekker op! Maar het is 
allemaal gelukt en het pakpapier is eind maart bij de Sociale 
Verzekeringsbank in de bus gevallen. Dat kon snel dankzij Paul die naar 
Nederland ging en de brief bij aankomst direct op Schiphol op de bus heeft 
gedaan.  
Je kunt op internet van alles uitrekenen in het programma berekenhet.nl. 
Omdat ik natuurlijk jaren buiten Nederland heb gewoond en er alleen in 
de tijd dat ik in Zaïre was een vrijwillige bijdrage is betaald, heb ik recht op 
40% van de AOW dus iets van 526 euro. Maar zegt de website van SVB 
“voor een ongehuwde AOW' er die in Uganda woont, bedraagt de 
volledige uitkering maximaal 50% van het nettominimumloon”. Ik ben dus 
heel benieuwd. Gelukkig heb ik ook nog een Belgisch potje en dat loopt al 
vanaf mijn 65ste. Samen met de erfenis van moeder hoef ik me geen 
zorgen te maken. Ik werk natuurlijk ook nog. Wat werken betreft gaan we 
dat beetje bij beetje terugbrengen van 80-70% nu naar 50% in de loop van 
dit jaar. Daarna zien we weer verder. Bij een familiebedrijf zijn daar 
allemaal geen vaste richtlijnen voor. Mijn plan is geleidelijk over te 
stappen van manager naar toezichthouder. 
 
Aging gracefully 
Op diezelfde site berekenen ze trouwens ook dat ik statistisch 83 jaar en 8 
maanden ga worden. De verwachte sterfmaand (zo staat het er echt!) juli 
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2039. Dus nog ruim 17 jaar te gaan. In de antroposofie gaan ze uit van vier 
periodes van 21 jaar (voorjaar, zomer, herfst en winter) en kom je dus uit 
op 84 jaar. Alles daarboven is toegift of blessuretijd. Ik ga ervan uit dat ik 
wel wat toegift verdiend heb in de loop der jaren en oma Groot werd op 
10 dagen na 100. Dat record wil ik eigenlijk wel breken. Kortom ‘aging 
gracefully’ is dan ook mijn nieuwe ‘project’. Over oud worden is inmiddels 
al heel wat geschreven en je kunt er op promoveren! Inspirerend zijn de 
verhalen van 100-jarigen in de Volkskrant. Die krant bestaat zelf 100 jaar 
en in dat kader is er elke week een interview met een 100-jarige. Boeiend 
om te lezen.  
Wat me ook intrigeert is hoe mensen hier dat ouder worden ervaren. Er is 
veel geromantiseer over het respect voor ouderen in Afrika. Wat ik om me 
heen zie is toch wel iets anders. Mijn aandacht gaat geleidelijk aan 
schuiven van kinderen en jongeren naar ouderen hier in Uganda. In 2018 
trof ik dit oudere echtpaar ergens in een dorp in Noord-Uganda, hij 
speelde gitaar, zij zong. Zo kan het dus ook. J 
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De Nederlandse buurman John is vorige maand 85 geworden. 
Traditiegetrouw vieren we dat in de stad met koffie en een echt gebakje. 
Hij maakt het nog goed. Maar zijn spraak heeft na een tia wel een tik 
gehad. Vorige week viel opeens zijn gehoor voor een belangrijk deel aan 
beide kanten uit. Communicatie wordt nu veel schreeuwen en met briefjes 
werken. Liplezen heeft John nog niet onder de knie. Hij loopt bij een 
oorarts, krijgt nu wat medicatie en krijgt waarschijnlijk binnenkort een 
gehoorapparaat. 
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Retirement home opa Theo 
Ik ben af en toe ook al oppas opa! Hatim noemt me Njaja Theo (opa Theo) 
en die kleine van Kagumba zegt echt ‘opa’. Wel zo handig want anders is 
er voor hem natuurlijk ook geen touw meer aan vast te knopen met al die 
Njaja’s in zijn leven. Leuk om te doen, zo af en toe. J 
 

 
 
Ondertussen ga ik maandelijks voor een goede week naar Fort Portal. Mijn 
‘retirement home’ zoals de Ugandezen zeggen. Ieder zichzelf 
respecterende oudere man moet een huis in het dorp hebben waarheen 
hij met pensioen naar toegaat. Jammer genoeg heeft de aannemer met 
wie de bouw van mijn rentenierswoning bijna rond was, zich op het laatste 
moment teruggetrokken. Hij kreeg opeens grote projecten vanuit de olie-
industrie, waar hij ook al vijf jaar op wachtte. Toen was er geen interesse 
meer voor de bouw van een huis ergens buiten Fort Portal. Ik heb nog wat 
andere contacten gehad met serieuze aannemers, maar de conclusie is 
helaas dat ik het zelf zal moeten gaan doen. Dus word ik ook projectleider 
en bouwopzichter. Met stap voor stap, steeds zelf de belangrijkste 
materialen inkopen en on site krijgen, ‘onderaannemers’ zoeken en steeds 
onderdelen aanbesteden. Het gaat wat langer duren, maar het heeft 
(hopelijk) ook wel zijn charmes. Gelukkig zijn de tekeningen van neef Peter 
helder en is over alles goed nagedacht. Dat helpt enorm. Kerst dit jaar zal 
het huis niet klaar zijn, maar kerst volgend jaar moet mogelijk zijn. Het 
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moet tenslotte ook niet te lang duren want ik heb nog maar 17 jaar te 
gaan en wil er natuurlijk wel een flink tijd van genieten. J 
 

 
 
Wel, dat was het weer. Tijd voor een kop koffie. Gelukkig heeft Uganda 
echt goede koffie, dat is er in de afgelopen jaren enorm op vooruit gegaan.  
Van zaterdag 18 juni tot zondag 17 juli ben ik in Nederland. Met op 6 juli 
een bezoekje aan de uroloog. Die bepaalt tegenwoordig mijn bezoekritme. 
J Wellicht treffen we elkaar wel ergens in de periode. Voor nu vrede en 
alle goeds gewenst. 
  



 12 

Toelichting financiële cijfers 2021  
Penningmeester, Cor van Dijk 
 
Het jaar 2021 is opnieuw gedomineerd door het Coronavirus. Zowel in 
Nederland als in Uganda. 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. Hoewel dat ook in 2021 anders verliep en veel 
improvisatie vergde. Hierover heeft u in Amahoro kunnen lezen. 
 
Uit de cijfers van 2021 is af te lezen dat een kleine 18.200 euro bijeen is 
gebracht voor de school. Het komende jaar is dit begroot op 20.000 Euro 
in de hoop dat wij dan ook weer meer fysiek bijeen kunnen komen en 
acties weer mogelijk zijn. Dit nieuwe jaar zal ook meer nadruk worden 
gelegd op het vinden van nieuwe inkomsten. 
 
Bij de invulling van de aangifte inkomstenbelasting is het van belang de 
juiste stichting Bondeko te vermelden, plaatsnaam Amersfoort. Daarom 
vermeld ik ook hier nog even het RSIN-nummer 807754481. Door dit 
nummer bij de aangifte in te vullen zal de juiste stichting Bondeko ook 
worden weergegeven. 
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Naast de inkomsten voor de Bondeko school komt er geld binnen voor 
vervolgonderwijs en andere projecten. Hiervoor is dit jaar ook gul 
gegeven. Hartelijk dank daarvoor. 
 
De ontvangen gelden in 2021 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 wordt reeds een voorschot 
overgemaakt voor het komende schooljaar.  
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. 
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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.r.van.dijk@gmail.com 
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Terug naar toen 
Ileen van der Poel 
 
Ileen (25 jaar), dochter van Lotty Sierink en Marcel van der Poel, heeft  
jaren in Kampala gewoond. Ze voegt met haar reis nu een hoofdstuk toe 
aan die tijd. 
 
Regendruppels tikken zachtjes op het water een stuk verderop; een licht 
geruis dat langzaam dichterbij komt. De wind is vlug aangetrokken en de 
plotselinge wisseling in de temperatuur doet de fijne haartjes op mijn arm 
rechtovereind staan. Ik zie donkere wolken zich verzamelen tussen de 
heuvels in de verte. De bomen op de tegenoverliggende oever deinen 
lichtjes in de sterke wind en een dikke mist verbergt de aardappel-, mais-, 
cassave- en graanvelden op de steile hellingen uit het zicht. Vlak voor mij, 
aan de oever, buigt het lange riet zich gedwee, als in een dans. Op het 
wateroppervlak vormen zich nu kleine golfjes en ik hoor het gedonder in 
de verte. Een zwart met wit gevlekte IJsvogel tuurt omlaag, wachtend op 
de kleine visjes die omhoog worden gelokt door het onstuimige weer. Ik 
doe mijn ogen dicht terwijl ik de zoete geur van de frisse, zwangere lucht 
door mijn neus inadem en ik de verwachting van de storm haast tastbaar 
op mijn huid voel. Mijn lichaam wordt koud en ik trek een trui aan over 
mijn hoofd. Geduldig wacht ik, kijkend naar het donkere water en de 
omringende glooiende bergen, op de tropische regen. 
 
Als kind zat ik wel eens op de veranda achter ons huis in Kampala te 
luisteren naar de regen, tikkend op het gietijzeren dak. Ik was pas twaalf 
toen wij terug verhuisden naar Nederland, maar de geluiden en de geuren 
van een tropische storm brengen mij nog altijd terug naar toen. Het zijn 
vaak van die kleine dingen die herinneringen van sensaties en gevoelens 
van vroeger oprakelen. Wanneer een specifiek beeld of een geur zo intens 
bekend aanvoelt, is het haast alsof je de bladzijden in een boek terugslaat 
en een hoofdstuk of een passage herleest. Door het leven heen dragen wij 
allemaal onze eigen boeken bij ons, - denk ik zo - elk gevuld met ontelbaar 
veel verhalen. En soms kan het unieke gevoel van een bepaald moment 
dat boek doen openslaan en een intieme vertrouwdheid opwekken.  
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Probeer eens, als een gedachte-experiment, je favoriete boek voor de 
geest te halen. Eentje waarvan je de hoofdpersonages door en door kent 
en het verhaal inmiddels wel kunt dromen. Probeer je eens in te beelden 
hoe het zou zijn om opeens in dat boek te stappen. Je zou zo veel dingen 
opmerken die je eerder niet had gezien, die de hoofdpersonages van het 
boek niet hadden opgemerkt of de auteur niet had bedacht om te 
beschrijven. Het zou een gekke ervaring zijn, die verandering in 
perspectief. Je zou dat boek daarna ook niet langer op dezelfde manier 
kunnen lezen als dat je altijd hebt gedaan. Maar, je zou ongetwijfeld wel 
veel mooie, nieuwe hoofdstukken kunnen toevoegen.  
 
Afgelopen januari ben ik voor het eerst sinds mijn twaalfde teruggekeerd 
naar Uganda. Ik heb het land opnieuw leren kennen en het met nieuwe 
ogen kunnen aanschouwen. Het verhaal van mijn jeugd ben ik vanuit een 
ander perspectief gaan bekijken, iets wat mijn begrip van mijn eigen 
identiteit heeft vergroot. Het is tot nu toe een enorm leuke, interessante 
en vormende reis gebleken. In april kom ik terug naar Nederland. 
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Goed basisonderwijs, een cadeautje 
Otto van Dulmen 
 
Mijn moeder belt, ze vraagt: ‘Is Gladys al onderweg naar mij? We zouden 
nu naar de markt gaan’. ‘Ze staat onder de douche’, zeg ik. ‘Maar het is al 
10:10 uur en we hadden 10:00 uur afgesproken.’ Na een paar minuten 
komt Gladys en ik vraag hoe laat ze met mama heeft afgesproken. ‘Tien 
uur. Hoezo?’, zegt ze doodleuk. Voor haar geldt 10:00 uur is 10:00 uur, 
maar dat is ook 10:20 uur of 10:50 uur, zolang de tien mee doet, is het tien 
uur.  
Datzelfde doet zich voor als we ergens naar toe gaan. Als we om 14:00 uur 
hebben afgesproken bij vrienden langs te gaan, vraag ik ‘Ugandese 14:00 
uur of Nederlandse?’.  
Gladys wilde graag bij mama in de buurt wonen. We hebben daarom een 
huis gekocht in dezelfde straat. Ik moest er wel even aan wennen, want 
dagelijks je moeder over de vloer was ik niet meer gewend na 10 jaar 
Amsterdam en 5 jaar Uganda.  
Enfin, Gladys kookt graag en dus wordt mama vaak gevraagd om te blijven 
eten. Lang heeft ze hierop enthousiast gereageerd, totdat ze een keer zei 
dat ze thuis al eten had voorbereid. De twijfel sloeg direct toe bij Gladys: 
‘Vindt ze het niet lekker wat ik kook?’.  
 
Dit is inmiddels vijf jaar geleden. Gladys was zich nog niet bewust van de 
minutieuze planning van de Nederlander. Binnen drie maanden na 
aankomst had ze werk, dus werden tijdstippen gelukkig al snel strak 
gevolgd. Gladys moest zich aanpassen en dat moest ik ook. Zelf ben ik ook 
wat meer ‘woke’ geworden. Niet alle grappig bedoelde opmerkingen 
blijken leuk te zijn voor iedereen.   
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Ook wordt er geen hele taart meer op tafel gezet onder het mom ‘pak 
zoveel als je wilt’. Je krijgt gewoon één koekje of een afgemeten stukje 
boterkoek bij de koffie. Tenzij er Ugandezen over de vloer komen, dan 
staan de pannen op tafel. Wat overblijft (en dat is een zekerheidje) wordt 
verdeeld en meegegeven bij het weggaan. Zo komen wij ook vaak na een 
bezoekje thuis met een auto waarin de geur van heerlijk eten nog een 
week te ontdekken valt.  
 
In de coronatijd is Gladys begonnen met een opleiding op juridisch vlak. Ze 
is volgende week klaar. Gelukkig maar, want twee maanden geleden heeft 
ze besloten toch de zorg in te gaan, alwaar ze inmiddels aan de slag is 
geraakt. Gladys ontplooit zich maximaal. In tegenstelling tot haar oudere 
broers en zussen, die niet of amper kunnen lezen en schrijven.  
Gladys heeft wél degelijk basisonderwijs gekregen. Het is een belangrijk 
cadeautje waarmee je geluk afdwingt in het leven.    
 

 



 19 

Het BASO-project 
Joost Hetsen 
 
Voor wie het niet meer weet, even een samenvatting. Bondeko is door 
Partin, de belangenclub voor particuliere initiatieven, gevraagd om een 
projectvoorstel in te dienen. Het moest een project in Uganda zijn met als 
doel de verbetering van de economische positie van de doelgroep. De 
beste projecten worden gefinancierd door een tot dan anoniem fonds met 
codenaam Forsythia.  
Bondeko heeft een project ingediend om oud-leerlingen die als 
zelfstandigen werken te begeleiden en te ondersteunen in hun 
bedrijfsvoering. Met als doel een aantoonbare structurele verbetering van 
het inkomen van de deelnemers. Hiervoor is de Bondeko Alumni Support 
Office (BASO) opgericht. Ons voorstel is geaccepteerd en de anonieme 
weldoener blijkt vervolgens KS Foundation te zijn, gerelateerd aan 
familiebedrijf KS Profiel. Het wordt bestuurd door een aantal jongere 
personen, zie hun website. 
De coaching en begeleiding van de deelnemers van BASO wordt gedaan 
door Peter Magara, een goede bekende van Theo waar hij eerder naar 
tevredenheid mee samenwerkte. Inmiddels heeft Peter het tweede 
tussentijdse rapport geleverd. Het betreft de tweede helft van 2021. 
Hieronder enkele punten uit zijn rapport, dat in zijn geheel op onze 
website te vinden is. 
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De periode is natuurlijk hevig beïnvloed door de corona-maatregelen in 
Uganda, met een lange lock down en met heel lang gesloten scholen. De 
werkloosheid is enorm toegenomen en velen zijn, net als onze 
deelnemers, op zichzelf aangewezen om een inkomen te genereren. 
Ondanks deze moeilijkheden is het project doorgegaan. Er zijn trainingen 
(marketing en sparen & krediet) georganiseerd. Er is aan individuele 
begeleiding gedaan en de deelnemers zijn begonnen met hun stage bij 
ervaren vakgenoten. 
De training in sparen & krediet resulteerde in het opzetten van een 
‘Savings en Credit scheme’. In die opzet gaan de deelnemers gezamenlijk 
sparen om zo beter bestand te zijn tegen onverwachte omstandigheden. 
Ook kunnen kleine leningen (micro-kredieten) verstrekt worden. Een 
teken dat de groepsleden elkaar vertrouwen en gezamenlijk denken over 
toekomstige ontwikkelingen. 
In het project hebben we als doelstelling een toename in het inkomen van 
20% geformuleerd. De eerste resultaten zijn erg positief en overtreffen de 
doelstelling ruimschoots. Over de periode van oktober tot en met 
december zijn de inkomens tussen de 88 en 438 procent veelbelovend 
gestegen ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. 
Natuurlijk moeten we een slag om de arm houden gezien de covid-situatie 
en de korte termijn schommelingen. De resultaten moeten ook duurzaam 
zijn.  
Het project loopt nog tot halverwege 2022. Het is de bedoeling dat de 
deelnemers elkaar daarna ook blijven ondersteunen. Het is de eerste 
groep die we op deze manier begeleiden. Na afloop zullen we het project 
uitgebreid evalueren en bekijken of de BASO een vervolg kan krijgen. 
 

                             


