Stichting Rondom Baba
Terugblik 2019

VISIE

Stichting Rondom Baba gelooft in ontwikkeling van de extreem armen in Mali door
gemeenschapsvorming in combinatie met ondersteuning van het individu. Daartoe heeft zij het
ecodorp ‘HERE BUGU’ opgericht waar samen geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd wordt. De
stichting streeft ernaar om door opleiding en werk in combinatie met gedrags- en
cultuurverandering, de vicieuze cirkel van de armoede
te doorbreken en toekomstperspectief te bieden.

DOELSTELLING
De stichting heeft ten doel om het algemeen belang te dienen door het leveren van een bijdrage aan
het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap. De Stichting wil dit
vooral doen door het genereren en beheren van fondsen ten behoeve van sociaal economische
ontwikkelingshulp activiteiten zoals onderwijs, gezondheidszorg en openbare voorzieningen in Mali.
Op de website http://www.rondombaba.nl (link) is meer informatie te vinden over de stichting. Ook
de financiële jaarverslagen en de nieuwsbrieven van de afgelopen 10 jaar staan daar. Op de Babablog
(https://rondombaba.blogspot.com/) staat een fotoverslag over 2019 en de blogs van Yvonne. In april
2020 is een brochure uitgekomen. Projectinformatie vindt u terug in deze ‘Terugblik 2019’, die ook
op de website is geplaatst.

ALGEMEEN 2019

Het jaar 2019 kenmerkte zich door toenemende onzekerheid in het hele land. Een zwakke regering
met een zwak leger naast toenemende activiteiten van jihadisten en etnische conflicten
destabiliseerden het gehele land. Als gevolg daarvan overstromen vluchtelingen de steden. Mislukte
oogsten door de oorlog en klimaatveranderingen verergerden de voedselonzekerheid. Buitenlandse
militairen in dienst van de VN zijn overal maar staan vrij machteloos door de corruptie van de
regering, de bevolking, binnen het leger en de politie. Ngo’s trokken zich terug naar de hoofdstad en
velen zijn onderdeel geworden van het corrupte systeem.
Here Bugu heeft haar werk geïntensiveerd. Dankzij onze autonomie (onafhankelijkheid van de
systemen) hebben we alle werkzaamheden kunnen voortzetten en zelfs uitbreiden. Here Bugu is
sterk omdat het gedragen wordt door de bevolking zelf en omdat het neutraal is. We staan
autonoom tussen de tirannie van de criminele jihadisten en de corrupte overheid in.
Yvonne Gerner verbleef van november tot en met februari op Here Bugu. Daardoor heeft zij directe
eigen waarnemingen. Ook kon zij belangrijke contacten leggen, adviezen geven, de dagelijkse
oefeningen in de kring aansturen en gaf ze een opleiding van 4 maanden tot aan haar vertrek in
februari (2020) aan 10 meisjes. Alle andere maanden staat zij vanuit Nederland via facetime direct in
contact met de dagelijkse leiding in Mali.
Door de bijzondere omstandigheden waarin Mali verkeert, stonden we soms ook voor de noodzaak
om andere prioriteiten te leggen wat betreft de uitgaven. Ook hebben wij niet voor alle projecten
geld gekregen. Vandaar dat een aantal projecten, zoals die te vinden zijn op de lijst ‘Wat we nodig
hebben’, niet gerealiseerd zijn. Deze hebben we opnieuw opgenomen in de begroting.
Het bestuur van de Stichting is gedurende 2019 ongewijzigd in samenstelling en bestaat uit 5
bestuursleden. De bestuursleden en Yvonne Gerner hebben voor hun werkzaamheden geen
vergoeding ontvangen.
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HERE BUGU

Here Bugu heeft een grote diversiteit aan projecten, tegelijkertijd hangen alle projecten samen. De
diversiteit is zo groot als het leven zelf. Het maakt Here Bugu bewegelijk en er kan gestuurd worden
op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het moment. Alle projecten maken gebruik van de
bestaande en zich ontwikkelende infrastructuur van Here Bugu. Deze infrastructuur
(elektriciteitsvoorzieningen, transport, reizen en administratie, dieren, land- en tuinbouw, bouw en
gereedschap) is nodig om de verschillende activiteiten te kunnen laten plaatsvinden en is
onlosmakelijk verbonden aan de opleidingen die Here Bugu biedt. Daardoor is Here Bugu een
dynamisch geheel. Elk project heeft zijn eigen verantwoordelijke medewerkers. Alle mensen die via
de opleidingen een tijd meelopen, maken ook kennis met de andere onderdelen van Here Bugu. Alle
vaste medewerkers van Here Bugu zetten zich ook in als leraar of ‘projectmanager’.

DE PROJECTEN IN 2019

De volgorde van de projecten hieronder komt overeen met de volgorde in het financieel jaarverslag.
I Huishouding Here Bugu 2019
Er zijn vijftien vaste medewerkers die gedeeltelijk ook op Here Bugu wonen. Het betreft de gardien
(met zijn gezin), tuin- en landbouwmedewerkers, een onderwijzeres, Baba Traoré, administrateurs,
een kokkin, chauffeurs en een opzichter. Zij krijgen een vergoeding per maand, sommigen kost en
inwoning en iedereen krijgt een warme maaltijd per dag. Daarnaast zijn er nu rond de drieëndertig
dagloners. Zij werken in de bouw en doen het onderhoud, in de land- en tuinbouw, doen
administratieve werkzaamheden en kleine projecten. Onder hen zijn lassers, metselaars, ijzerbuigers
en stenenbakkers. Zij komen elke dag uit de omgeving met ons transport naar Here Bugu. Het aantal
medewerkers, de leerlingen van de kortdurende opleidingen niet meegerekend, fluctueert met de
seizoenen en het beschikbare werk.
Alle medewerkers krijgen bij ziekte (vooral malaria) medicijnen. Er wordt gewerkt aan een oplossing
voor een interne sociale verzekering. Schoonmaakartikelen, kosten van jaarfeesten en onvoorziene
uitgaven, muskietennetten en slaapmatten voor medewerkers horen onder de algemene post van
Here Bugu. We bemoedigen de wisseling van dagloners omdat op die manier steeds meer jongeren
de ervaring van het werk op Here Bugu elders kunnen inzetten.
Wanneer mensen een beroep op ons doen voor hulp, bepaalt Baba of we daarop ingaan. Er wordt
zeer zelden gebedeld. Dringende hulp valt vooral onder de noemer “burenhulp” of “noodhulp”.
Door specifieke schenkingen hebben we dit jaar vanuit het noodfonds een aantal acties kunnen
ondernemen. Onze administratrice Aminata kon door een schenking en een crowdfundings actie in
Mali eind januari 2019 in Bamako succesvol geopereerd worden. Zij kreeg een nieuwe heup en is nu
bezig met de revalidatie. In Dialangou overleed het paard dat zorgde voor het vervoer van vrouwen
van en naar de markt en voor het vervoer van zieken. Voor de mensen daar konden we een nieuw
paard kopen. Twee jonge kinderen uit Mopti konden we door een extra maandelijkse donatie
plaatsen op een particuliere school.
Een belangrijk nieuw project is het interne fonds Yere Deme. Dit konden we in het leven roepen
door een onverwachte specifieke schenking hiervoor. Yere Deme betekent: onderlinge hulp.
Medewerkers kunnen bij dit fonds microkredieten aanvragen zonder rente. Baba beheert het fonds
en de administratrice doet de boekhouding.
II Elektriciteitsvoorzieningen
Here Bugu genereert zijn eigen elektriciteit. Verlichting, koelinstallatie, internet, ventilatoren en
waterpompen van de twee grote putten draaien op de energie van zonnepanelen. Ter aanvulling van
de zonnepanelen is er een moderne generator voor de airconditioning van het kantoor bij tijd en
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wijle en elektriciteit ‘s avonds. Er zijn twee generatoren voor de ateliers (lassen en houtbewerking).
Ze functioneren allen op diesel en vergen zorgvuldig onderhoud in het extreme klimaat met veel stof.
Voor het functioneren van Here Bugu is elektriciteit essentieel. De accu’s voor de zonnepanelen zijn
nog niet vervangen. Een onderzoek naar duurzame accu’s in dit klimaat loopt nog. Dit betekent dat
er naast de diesel voor de ateliers overdag ook diesel nodig is voor de elektriciteit ’s avonds.
III Transport
De auto’s van Here Bugu zijn nodig voor het transport van de medewerkers, kinderen en cursisten
en voor reizen op en neer naar Bamako van Yvonne. De 2 Toyota ’s, de Kanarie en de Canard
genoemd, vervoeren ook materialen en veevoer en één Toyota functioneert soms als ambulance.
Daarnaast is er nog een grote Volkswagen bus die dit jaar veel medewerkers van en naar Here Bugu
heeft vervoerd. De Kanarie, de oudste Toyota, is de enige auto die tijdens de regenperiode door de
modder en het water naar Here Bugu kan komen. Dan is er nog een tractor met aanhanger. Het
wagenpark had het dit jaar zwaar te verduren waardoor hun onderhoud een dure post was. Door de
toename van de opleidingen en de vele bouwactiviteiten (muur en watertoren) werden ze non-stop
ingezet. Terwijl we vroeger alles zelf deden hebben we nu chauffeurs in dienst moeten nemen. Buiten
onze schuld ontstond ook schade aan de Kanarie. Reparatie van de tractor was een dure post. De
aanhanger zakte door zijn assen we hadden veel lekke banden en klapbanden door de slechte weg.
Alle transportkosten zijn op de balans toegeschreven aan de post ‘transport’ en niet aan de
projecten. Onder ‘transport’ vallen ook de verzekeringen, belasting, reparaties en diesel- en
benzinekosten. Geen van alle voertuigen is geactiveerd op de balans.
IV Reizen en administratie
Onder deze post vallen kosten zoals het jaarabonnement op internet, telefoonkosten in Mali en
Nederland, druk en portokosten voor de jaarverslagen, aanschaf van kantoorartikelen, de kosten van
de bank in Nederland en Mali inclusief de transferkosten, reiskosten binnen Mali voor aanschaf
materiaal en voor zakelijke afspraken.
V Dieren
Op Here Bugu is pluimvee: kippen, eenden, duiven. Verder honden, poezen, konijnen, twee
reuzeschildpadden koeien en schapen. Pluimvee, konijnen, koeien en schapen zijn inmiddels semizelfstandige onderdelen. Dat wil zeggen dat ze in hun eigen onderhoud voorzien. Vergoedingen voor
medewerkers en veevoeder worden uit de verkoop gefinancierd. Winst wordt opnieuw
geïnvesteerd. In Mali is het extreem moeilijk om bedrijfjes overeind te houden. Daarom maken deze
projecten voorlopig gratis gebruik van de infrastructuur van Here Bugu en krijgen ze soms steun
vanuit de stichting wanneer er extra kosten zijn voor bebouwing of machines. Ook zijn ze belangrijk
als opleidingsplaats voor de jonge nieuwe medewerkers.
VI Land- en tuinbouw
Op Here Bugu bevinden zich twee grote moestuinen, een compostplaats, honderden
vruchtenbomen, zoals papaja’s en mango’s maar ook veel inheemse vruchtenbomen. Verder de
Moringa plantage met bomen voor de snoei en voor de zaden. Op de nieuwe hectares zijn dijken
aangelegd met waterkanalen waardoor beschermde percelen grond zijn ontstaan die beter bewerkt
kunnen worden voor gewassen zoals rijst, mais en gierst. Dit gedurende vier maanden per jaar. Door
een ernstig onvoorzien defect aan de pomp van de tweede watertoren zaten we dit jaar drie
maanden zonder water voor de bevloeiing en was de oogst nihil. De percelen worden de andere
maanden gebruikt voor de verbouw van groenten.
Blij zijn we met de aankoop van een ploegmachine die volop in gebruik is.
Voor de land- en tuinbouw maken we geen gebruik van pesticiden, noch van kunstmest. We
bemesten met onze eigen compost. Soms levert dit problemen op zoals schimmelziektes vooral op
de papaja’s. Soms experimenteerden we met biologische bestrijdingsmiddelen. De schimmelziektes
zijn overal om ons heen en ook de chemische middelen kunnen ze niet bestrijden.
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We konden dit jaar ook nieuw materiaal kopen zoals gieters, kruiwagens, tuinslangen, harken en
hakken.
VII Bouw en gereedschap
Zand, grint, cement, ijzer en hout zijn de voornaamste materialen die aangeschaft worden voor de
bouw en het onderhoud. Ook de vergoedingen van de medewerkers die in deze sector werken
vallen onder deze post. In deze sector hebben we een aantal vakmensen (metselaars, elektricien,
loodgieter, ijzerbewerker) die al lang aan Here Bugu verbonden zijn. Zij geven leiding en nemen de
ongeschoolde krachten van Here Bugu onder hun hoede. Alle jonge leerlingen leren metselen en
kunnen daar later in hun dorpen gebruik van maken.
Ook voor deze sector konden we nieuw materiaal kopen hoewel het indrukwekkend is met welk
eenvoudig materiaal grote projecten worden gerealiseerd.
In 2019 is non-stop gewerkt aan de muur rondom Here Bugu. Oude gedeeltes zijn gerestaureerd en
verhoogd en er is 400 meter nieuwe muur met toegangspoorten gebouwd. De hiervoor onder de
post Land- en tuinbouw genoemde dijken zijn aangelegd met kanalen door gespecialiseerde
metselaars uit de stad Djennee, die een combinatie van leem en cement gebruiken. In de laatste
maanden is begonnen met de bouw van toiletgebouwen en wasplaatsen voor de vluchtelingen (50
families met kinderen). Er is doorgebouwd aan de uitbreiding van de waterleiding ondergronds.
Er heeft ook noodzakelijk onderhoud plaatsgevonden aan opslagplaatsen.
Geen van alle opstallen is geactiveerd op de balans.
VIII School, opleidingen, cursussen
We hebben nu één klas met voorbereidend onderwijs voor gemiddeld 40 kinderen uit de omgeving.
De andere klassen hebben we wegens onveiligheid al eerder moeten sluiten.
Ook dit jaar hadden we weer een groep van 7 jongeren intern. Ze komen uit de allerarmste dorpen.
Ze worden ‘ingelijfd’ in het Here Bugu programma met de sociale oefeningen. Ze leren hygiëne,
omgang met elkaar en anderen, ze worden wisselend ingezet bij de verschillende activiteiten en
krijgen elke dag les in schrijven, lezen en rekenen.
De langere opleiding in leerbewerking en metaal (kippengaas) is in 2019 voortgezet en afgerond. 10
mensen zijn na de opleiding zelfstandig elders aan de slag gekomen. Zowel de leeropleiding als de
kippengaasopleiding worden nu voortgezet met een aantal van de leerlingen als semi-zelfstandig
bedrijf en maken winst. Deze winst wordt vooralsnog gebruikt om nieuw materiaal in te kopen en de
vergoedingen aan de medewerkers van te betalen.
Tien meisjes hebben een opleiding genoten in het maken van sieraden gedurende de maanden
november en december 2019 en januari en februari 2020. Deze opleiding werd gegeven door
Yvonne Gerner. Eenvoudig boekhouden, marketing en communicatie was onderdeel van de
opleiding.
IX De rijstactie
Ook dit jaar hielden we weer een succesvolle actie voor de aankoop van rijst en gierst, zowel voor
de gezinnen van onze medewerkers als voor mensen uit de omgeving van Here Bugu. Ook deze
acties hebben een scholend karakter. Een aantal medewerkers zijn nauw betrokken bij de uitvoering
hiervan zowel wat betreft de administratie als het transport en de verdeling.
In januari 2019 werd de opbrengst van de rijstactie van 2018 uitgegeven aan rijst en gierst. In
december 2019 is weer een groot bedrag opgehaald.
De BV Here Bugu Produits
Here Bugu heeft ook een eigen, lokale onderneming voor de verkoop van producten van Here Bugu.
Maar ook omdat op de ‘school’ Here Bugu alle aspecten van bedrijfsvoering aan de orde moeten
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komen en geleerd moeten worden. Dus ook de commerciële kant. Via deze onderneming loopt de
verkoop van de productie van kippengaas, leren tassen en andere leerproducten, Moringa en de
‘Return to Sender’ armbanden. De administratieve kant hiervan staat onder leiding van Baba met
onze administratrice en een oud-leerling die een opleiding boekhoudkunde heeft gedaan. Eigenaar van
de onderneming is Baba Traoré. Hij legt verantwoording af aan de Stichting. Eventuele winst wordt
geherinvesteerd of vloeit terug naar Here Bugu.
In het door criminaliteit en corruptie geteisterde land is ondernemen een hachelijke zaak. Daardoor
komen ook wij alle moeilijkheden tegen die de arme bevolking tegenkomt wanneer ze op een eerlijke
manier hun producten willen verkopen. Toch hebben we er vertrouwen in dat we door onze
activiteiten een voorbeeldfunctie zijn voor fairtrade.

KANSEN EN BEDREIGINGEN IN 2020
De Peulen
In de loop van 2019 zijn 50 vluchtende Peul families op Here Bugu terechtgekomen. Het zijn families
die we reeds kenden uit de voorgaande jaren wanneer zij van januari tot juni zich met hun vee
nestelden op de kale akkers rondom ons terrein. De Peulen worden bedreigd met genocide. Er zijn
veel vluchtelingenkampen om ons heen. We hebben met de Peulen, die hun hutten binnen onze
muren hebben opgebouwd, de afspraak dat zij stap voor stap zullen integreren in het systeem van
Here Bugu. Dat betekent: school voor de kinderen, het vee buiten de muren en meedoen met
sociale activiteiten. Dit is een unieke situatie in Mali omdat de Peulen nooit integreerden en er veel
moeilijkheden zijn tussen de verschillende etnische groepen onderling. Die moeilijkheden gaan vooral
over landbouw en veeteelt. De Peulen zijn te vergelijken met nomaden en passen zich moeilijk aan.
Toch gaat het op Here Bugu heel erg goed.
Activiteiten
We bouwen toiletten en wasplaatsen (lingerie en afwas) voor onze nieuwe bewoners, plaatsen
vuilnisbakken en bouwen zelfs een verbrandingsoven voor kadavers. Dit heeft alleen zin als er
begeleiding is in het gebruik van alle faciliteiten en daarin is Here Bugu sterk. Hierin hebben we een
grote voorbeeldfunctie en het trekt ook aandacht van buitenaf.
Financiering
Toch zullen we alles zelf moeten blijven financieren omdat we autonoom moeten en willen blijven.
Aan steun vanuit andere Ngo’s en of VN zitten altijd voorwaarden vast en bureaucratische
procedures die ten nadele werken van ons flexibele project vanuit de mensen zelf. Wel begint er
voorzichtig steeds meer aandacht voor ons te komen omdat we vrijwel het enige project zijn met
zichtbare resultaten.
Overige activiteiten
In 2020 gaan we door met opleidingen, alfabetisering, verstevigen van de productieactiviteiten en het
verbeteren van de land en tuinbouw. Onderhoud van de gebouwen zal een prioriteit hebben omdat
Here Bugu steeds intensiever gebruikt wordt. De elektrische bedrading is aan vernieuwing toe.
We gaan een nieuw fonds opzetten, het Schoolfonds. Dit om individuele kinderen uit de omgeving
van Here Bugu, die op de een of andere manier sterk opvallen door hun intelligentie, te helpen een
privéschool te bezoeken of een studie elders te volgen. We hebben de ervaring dat oud-leerlingen
terugkomen naar Here Bugu. Dat willen we hiermee stimuleren. Bovendien ontwikkelen we zo onze
eigen vakmensen.
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