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Stichting Rondom Baba werkt in MALI aan verbetering van de leef- en 
werkomstandigheden van de extreem armen. Daartoe heeft zij het centrum 
‘HERE BUGU’ opgericht waar samen geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd 
wordt. Terugblik op 2018, vooruitblik 2019

Nieuwsbrief en Projectinformatie Here Bugu

Hèrè bè?

Ben je in vrede?
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‘AWO, NE BÈ HÈRÈ BUG FÈ’
‘Ja, ik hou van Here Bugu’ zeggen de medewerkers van Here Bugu sinds enkele maanden 
tegen elkaar als onderdeel van hun dagelijkse begroeting. Die begroeting is een belangrijk 
onderdeel van het culturele leven in Mali. ‘Anisogoma, hèrè bè’, goedendag, is de vrede met 
jou? Ja, de vrede is met mij en hoe gaat het met je gezondheid, je moeder, je kinderen, je 
werk? Over en weer worden de vragen gesteld en beantwoord met dezelfde formules en daar 
wordt uitgebreid de tijd voor genomen. 
Onlangs stelden medewerkers aan Baba en mij opnieuw de vraag of we geen wapens moesten 
kopen om Here Bugu bij de toenemende onveiligheid te kunnen verdedigen. Baba en ik waren 
eensgezind in onze mening dat we dat niet zouden doen. Wel zorgden we ervoor dat er 
sterke zaklampen kwamen die een verblindend effect hebben. Maar Baba ging verder en vroeg 
mij of ik niet nog een vreedzaam alternatief kon bedenken om Here Bugu van binnenuit te 
versterken. Vanuit een spontane ingeving stelde ik voor om twee zinnen toe te voegen aan 
het ritueel van de dagelijkse begroeting, namelijk de vraag: “Hou jij van Here Bugu ?” met het 
antwoord :“ja, ik hou van Here Bugu”. 
Nu, maanden later blijkt het bijzondere effect van deze toevoeging. Het wordt ervaren als 
een uitnodiging om bij Here Bugu te horen en Here Bugu een warm hart toe te dragen. Het 
verrast en verbroedert. Het versterkt de gemeenschapszin want het is de saamhorigheid die 
aandacht krijgt en niet de vijandigheid. Dat is het beste antwoord dat we in deze moeilijke 
tijden kunnen geven.

Hamza, de opzichter werkt al 10 jaar bij ons, hier met twee van onze leerlingen.
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1. WAAROM WE HET DOEN
Verantwoording

Voor u ligt alweer de tiende Nieuwsbrief over het werk van Stichting Rondom Baba en 
haar project Here Bugu (plaats van vrede) in Mali. Een project dat ontstaan is uit de vraag: 
“Kunnen we een model ontwikkelen op het platteland van Mali waarbij werkelijk vanuit en 
mét de doelgroep, de lokale mensen aan de onderkant van de samenleving, duurzame stappen 
gezet worden om hun omstandigheden te verbeteren en vooral hun perspectief op een betere 
toekomst te vergroten”. We hadden er ideeën over (daarover leest u meer in de volgende 
hoofdstukken) maar moesten het empirisch en pragmatisch van de grond af opbouwen. 
We hadden in Mali de voorbeelden van de reguliere ontwikkelingssamenwerking waarvan we 
moesten vaststellen dat deze vooral economische vooruitgang van een nieuwe middenklasse 
bewerkstelligden (de lokale ngo’s). Het binnenstromen van grote sommen geld via de 
ontwikkelingssamenwerking zorgde echter mede voor een toename van de corruptie en 
vergrootte de kloof tussen arm en rijk. Verbetering van de leefsituatie van de ‘armen’ vond 
niet of nauwelijks plaats. Dát heeft de bevolking argwanend gemaakt.

Ondertussen verdween wel het stoffige imago van ontwikkelingswerk. 
De hoofdstad Bamako is een bolwerk geworden van hulpverleningsorganisaties en 
handelsmissies uit de hele wereld die elkaar beconcurreren. De gemiddelde leeftijd van de 
hulpverleners is verlaagd naar dertigers en veertigers, het niveau is universitair. De enorme 
hoeveelheid rapporten idem dito. Zonder allerlei goede initiatieven te kort te willen doen 
zien we dat Mali een afzetgebied is geworden voor hoogopgeleide jonge mensen die Westerse 
kennis en leefstijl importeren ter bevordering van democratische systemen op velerlei gebied. 
En, in het kielzog daarvan, marktgebied exploiteren voor de afzet van onze producten. In 
de woorden van onze minister Sigrid Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking en handel 
(beleidsstuk 23 mei 2018): “Het nieuwe beleid richt zich primair op het voorkomen van conflict 
en verminderen van armoede; bevorderen van duurzame inclusieve groei en klimaatactie; en het 
versterken van het internationaal verdienvermogen van Nederland”.

Voor de mensen op het platteland, waar de vluchtelingenstroom vandaan komt, levert dat 
een vreemde paradox op. Hier kijkt de bevolking toe hoe de elite in de hoofdstad zich 
verrijkt en toegang heeft tot de ‘nieuwe geïmporteerde wereld’, ja zelfs via studiebeurzen 
en handelsmissies legaal op en neer reist naar het Westen. Maar als de kansarmen, die leven 
op de rand van het bestaan, mee willen doen dan rest hun geen andere mogelijkheid dan te 
proberen te vluchten naar dat ‘dromenland’ of zich aan te sluiten bij de gewapende strijd 
hiertegen. 
Here Bugu ligt momenteel in het centrum van het conflictgebied in Mali. Daarom kon ik in 
april 2018 niet verder komen dan de hoofdstad. Maar, ondanks de onveilige situatie is het 
gelukt om er vanaf half oktober 2018 tot half februari 2019 weer een lange tijd te verblijven.

Zoals u in het komende verslag kunt lezen heeft Here Bugu een grote sprong voorwaarts 
gemaakt. Iedereen was opgetogen dat ik er weer was maar ik werd nu ontvangen als gast. 
Het hele reilen en zeilen liep onafhankelijk van mij. Alles wat we de afgelopen jaren hebben 
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De nieuwsbrieven van 2008 tot 2018 van stichting Rondom Baba, een feest van herkenning voor de medewerkers

februari 2019, de jongeren van Here Bugu (Helemaal rechts Aminata, coordinator)
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opgebouwd en wat de basis vormt van onze aanpak had zich tot mijn grote vreugde verder 
ontwikkeld en verstevigd. Mijn rol bestond uit het observeren, vragen stellen en meedenken. 
Er waait anno 2019 een nieuwe wind op Here Bugu. Vanaf het begin was het onze opzet 
om bij de opbouw aan te sluiten aan de oude, traditionele systemen. Door onze begeleiding 
zijn de medewerkers, waarvan sommigen vanaf het begin meedraaien, gaan ervaren dat we 
rekening houden met deze oude vertrouwde systemen die de relaties tussen de mensen 
beschermen en het sociale systeem respecteren en dat we er niet op uit zijn deze te 
vernietigen. Achteraf kan ik zien dat er veel tijd en volharding nodig was om vertrouwen 
op te bouwen. Vertrouwen dat nodig is om een atmosfeer te creëren waarbinnen mensen 
bereid zijn het oude systeem los te laten en stappen te zetten op een nieuwe weg, een nieuwe 
sociale verhouding, nieuw gedrag te ontwikkelen. In die zin zijn we altijd trouw gebleven aan 
ons motto: “Om armoede op te lossen moet je beginnen anders te denken; je moet arme 
mensen behandelen zoals je zelf wilt worden behandeld”. (Yunus, nobelprijs voor de vrede)
Bij veranderingsprocessen speelt tijd een belangrijke rol. In de afgelopen 10 jaar is de 
basisstructuur voor Here Bugu gelegd en eigen uitgangspunt geworden van Baba Traoré en de 
medewerkers. We beginnen nu aan een nieuwe cyclus (ronde) op een volgend niveau. Hierbij 
zal het de kunst zijn voor elke betrokkene om de basisstructuur van Here Bugu in het eigen 
leven te leren herkennen en toe te passen. Een proces dat overigens duidelijk al in gang is 
gezet.

Ik ben zo dankbaar dat ik dit proces mag begeleiden en dat ik samen met de mensen van Here 
Bugu in een wederkerig leerproces mezelf en hen beter heb leren kennen. Ik begrijp zoveel 
meer van de problemen die ontwikkelingssamenwerking met zich meebrengt.
Ik ben ook heel dankbaar voor het geschonken geld en het vertrouwen dat wij mogen 
inzetten voor dit project. Daardoor kunnen wij met onze inzet, kennis en hoop op een betere 
toekomst ‘onze’ steen bijdragen en mogelijk een voorbeeldfunctie hebben. 

In mijn blogs, tijdens presentaties, met films en foto’s en middels onze Nieuwsbrieven probeer 
ik onze donateurs deelgenoot te maken van het interne proces op Here Bugu.
De medewerkers zeggen: ”Als elk dorp een Here Bugu zou hebben dan krijgt de oorlog geen 
kans en zal de vluchtelingenstroom opdrogen”. In een dorp in het Noorden, Youwarou, zijn 
inmiddels een paar mensen begonnen op kleine schaal ons initiatief te kopiëren. 
Wij weten ons gezien en gehoord. Maar wij willen ook u als geïnteresseerde lezer meenemen 
in ons verhaal. Wij willen u met dit verhaal laten zien dat het steunen van ons project 
werkelijk een verschil maakt en we hopen dat we mogen rekenen op uw hulp. 

Yvonne Gerner, februari 2019

De nieuwsbrieven van 2008 tot 2018 van stichting Rondom Baba, een feest van herkenning voor de medewerkers

februari 2019, de jongeren van Here Bugu (Helemaal rechts Aminata, coordinator)

Problem shared is a 
problem half solved
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Here Bugu in 2009

Here Bugu in 2017 te zien op Google Earth 
met de tuinen en gebouwen op de 2 hectare

Here Bugu in Mali, nabij Mopti

Here Bugu januari 2019
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Op de website www.rondombaba.nl is meer informatie te vinden over het ontstaan 
van de stichting, projecten, films, foto’s en een blog met het actuele nieuws en foto’s.

2. WERKEN AAN VREDE 
Stichting Rondom Baba en Here Bugu in Mali

VISIE 
Stichting Rondom Baba (2007) werkt in Mali aan duurzame ontwikkeling van de leef- en 
werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting streeft ernaar om door opleiding 
en werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering, de vicieuze cirkel van de armoede 
te doorbreken. 
Daartoe is de gemeenschap Here Bugu (plaats van vrede), opgericht waar samen wordt 
geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd. Op inmiddels vier hectare grond in landbouwgebied is 
een stevige infrastructuur gebouwd waar alle activiteiten plaatsvinden. Door aan te sluiten bij 
oude, waardevolle tradities en van daaruit een nieuw samenwerkingsmodel en nieuw gedrag 
te ontwikkelen ontstaat hier stap voor stap een duurzaam project dat gedragen wordt door 
de bevolking zelf. 
Vanuit het motto neem het beste van je cultuur en deel het met het beste van de cultuur 
van de ander, worden negatieve ontwikkelingen overwonnen en omgezet in positieve acties. 
Door de energieke werking die hiervan uitgaat wordt de weerbaarheid en de vitaliteit van 
de deelnemers versterkt. Kernwaarden van het project zijn: bottum up, wederkerigheid, 
al doende leren, inspelen op dagelijkse situaties en gelijkwaardigheid en respect in de 
samenwerking ongeacht etnische groepering, religie of gender. De focus van het werk ligt 
op het samenwerkingstraject, waarbij communicatie, creativiteit, fantasie en openheid de 
belangrijkste ingrediënten zijn. 
De sluipende oorlog en de groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk in Mali drijft vooral 
de jeugd in een isolement. Daardoor zoeken ze steun bij en worden doelwit van radicale 
organisaties. In deze gevaarlijke situatie biedt Here Bugu een positief alternatief waar de 
nadruk ligt op het opdoen van kennis en ervaring. De projecten die uitgevoerd worden op 
Here Bugu zijn een kweekvijver, een leerschool. Zij versterken het gevoel van eigenwaarde en 
geven de participanten een eigen stem.

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 ontwikkelingshulpactiviteiten zoals onderwijs, gezondheidszorg en 
openbare voorzieningen in Mali. 
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Wanderjahre
Er bestaat geen vertaling voor het Duitse woord 
“Wanderjahre”. Het duidt op een fenomeen uit 
de middeleeuwen waarbij jongeren de wereld 
werden in gestuurd om zichzelf beter te leren 
kennen en om een vak te leren. Daarna keerden 
ze terug naar huis.
 In het gunstigste geval verdienden ze onderweg 
ook wat en stuurden dat per omgaande naar 
huis. In de literatuur kom je dit fenomeen tegen 
in de sprookjes van Grimm, bij Goethe-Wilhelm 
Meisters Wanderjahre en in het prachtige boek 
“De alchemist” van Paulo Coelho. Het is de fase 
tussen de adolescentie en jonge volwassenheid. 
Tegenwoordig vind je het terug in de vorm van 
een jaar vrij reizen na de middelbare school, als 
au-pair gaan werken en sommige universiteiten 
bieden een zogenaamd ‘vrij jaar’ aan waar 
jongeren zich kunnen oriënteren.

Situatie op het platteland van Mali
Hier op het platteland van Mali komt dit gebruik 
nog veel voor. Jongeren uit arme families worden 
in groepjes op pad gestuurd, zonder geld, 
met wat schamele kleding en de opdracht om 
volwassen terug te keren. 

Deze jongeren zijn afhankelijk van mensen die ze 
onderdak en te eten geven. Vroeger verspreidden 
zij ook het nieuws over de dorpen en vonden ze 
onderweg altijd wel ergens een familielid dat ze 
verder kon helpen. Veel dorpen waaruit deze 
jongens nu komen leven nog geïsoleerd van de 
wereld, zonder elektriciteit, dus ook zonder tv. 
De ouders hebben geen idee wat er zich in de 
wereld afspeelt. Direct na de oogsttijd worden ze 
op pad gestuurd met de hoop dat ze onderweg 
wat geld verdienen en opsturen en dat ze bij de 
oogsttijd van het jaar daarop weer terug zijn om 
te helpen, te trouwen en kinderen te krijgen
Risico

3. UIT DE BABABLOG
Opvang in de regio 

Regelmatig schrijft Yvonne een blog over haar belevenissen en bevindingen in Mali. Hieronder 
de blog van 3 februari 2019 over de opvang van jongeren.

De jongens van dit jaar
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Maar Mali is sterk veranderd. Reizen is niet meer 
veilig. De jongens worden vaak geronseld door 
mensensmokkelaars met lokkende verhalen over 
‘Europa’ of door terroristische bewegingen met 
gepassioneerde verhalen over de gewapende 
strijd tegen de decadentie van het Westen en 
de corrupte regering. Ze worden gelokt met 
beelden over rijkdom en geluk in het Westen 
aan de ene kant (nog nooit hier op tv films 
gezien over de ellende die hen te wachten staat) 
en over martelaarschap, eer en overwinning 
aan de andere kant. De jongens die jaren later 
teleurgesteld en met hangende pootjes vrijwillig 
of gedwongen terugkeren worden niet meer 

geaccepteerd in hun dorpen, diepe schaamte 
voelen ze, het zijn ‘losers’.

Here Bugu
Al zolang Here Bugu bestaat hebben we elk 
jaar een groep rond de zes tot acht van deze 
jongeren intern. Ze vinden ons vanzelf. Het zijn 
ruwe bolsters, meestal met een blanke pit, en je 
weet direct: met deze jongens kan het elke kant 
opgaan.

Een kluwen ongeregeld
Ze zijn opgegroeid op het platteland van Mali in 
omstandigheden die wij ons nauwelijks kunnen 
voorstellen. Het zijn ‘overlevers’. Zodra ze van de 
moederborst af zijn omdat het volgende kind zich 
aandient doen ze mee aan het werk. Sommigen 
van hen leven van jongs af aan enkel tussen de 
koeien, kamelen of schapen met één kom gierst 
per dag. Voor wat extra’s jagen ze op ratten 
en katten maar ze kennen ook alle eetbare 
natuurproducten als honing van wilde bijen, 
wurmen, sprinkhanen e.d.
Ze communiceren nauwelijks verbaal maar 
wel door fysiek geweld. De ‘lutte’ of de ‘strijd’, 
een vorm van worstelen met strenge regels is 
gebruikelijk binnen hun milieu. Een douche of 
toilet kennen ze niet. Omgang met meisjes of 
vrouwen is agressief, (alleen voor hun moeder 
hebben ze respect), de mannen en de vrouwen 
leven in gescheiden werelden. Het platteland van 
Mali bestaat uit dit soort jongeren. Een normale 
kans hebben ze niet in het leven, als ze niet de 
ene of de andere kant uit vluchten keren ze terug 
naar hun dorpen en gaan door met ‘overleven’.

Oudleerling onderwijst nieuwe.

Leemstenen bakken met Nianfo IJzerdraad vlechten met Vieux
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Opvang in de regio
Als er in Nederland gesproken wordt over 
‘opvang in de regio’ dan zouden deze mensen 
van het platteland de doelgroep moeten zijn. 
Deze mensen zijn echter niet geholpen met 
programma’s die bedacht zijn in het Westen 
en hier uitgevoerd moeten worden door lokale 
mensen die opgeleid moeten worden door ...wie? 
In Bamako ontmoet ik voornamelijk mensen uit 
de rest van de wereld die universitair geschoold 
zijn en echt goed in het schrijven en interpreteren 
van rapporten, maar ik mis de skills om hier 
binnen de doelgroep, vakmensen op te leiden. 

De meeste Malinezen die tot nu toe de kans 
hebben gekregen zich te ontwikkelen zijn niet 
bepaald ‘gepassioneerd’ om samen te werken 
(ontwikkelingssamenwerking is het woord) met 
een doelgroep waar ze zichzelf net met moeite 
aan hebben ontworsteld. Zij focussen zich altijd 
op de leefwijze en het niveau van hun opleiders, 
omhoog dus.

Ondertussen
De cultuurschok voor deze jongens in de 
ontmoeting met Here Bugu is altijd enorm.
Uit de vechtende, schuwe kluwen die met 
stenen naar de dieren gooiden, die de meisjes 
uitscholden en duwden en sloegen, die overal 
hun behoeftes deden en de vogels uit de bomen 
schoten, kwamen langzaamaan zes jongens te 
voorschijn.

Here Bugu heeft inmiddels een stevig fundament 
en ervaring opgebouwd waarmee we de 
integratie van zo’n stel aankunnen. Elke jongen 
heeft een oudere mentor gekregen die al jaren 
gevormd is door onze manier van werken. 
Ze gaan elke werkdag een uur naar school, 
worden beurtelings ingezet bij alle verschillende 
activiteiten, krijgen voldoende te eten, een eigen 
plek om te slapen met een mat, een deken en 
muskietennet. Ze krijgen ieder € 30,- per maand 
waarvan ze het meeste naar huis sturen. Maar 
het hoogtepunt zijn de oefeningen ‘s morgens 
waar iedereen aan meedoet. Deze oefeningen 
creëren onder andere het gevoel dat ze ergens bij 
horen en dat ze er in de kring toe doen.

Nieuwe werelden gaan open voor deze jongens.

Vrede komt dichterbij als we onze focus verplaatsen 
van welvaartsgroei naar welzijnsgroei.

Blikslagerij
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De ochtendoefeningen

Kinderfeest

Vergadering
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4. TERUGBLIK 2008 TOT HEDEN

Here Bugu is ontstaan door de vraag van Baba aan Yvonne om een project te starten voor de 
arme bevolking rond Mopti in midden Mali. Zij werden daartoe geïnspireerd door een bezoek 
dat zij samen brachten aan SEKEM in Egypte. Ibrahim Abouleish, de directeur, adviseerde 
hen zelf een plek te creëren waar mensen op basis van een vernieuwend ontwikkelingsmodel 
kunnen leven en werken. 

In de periode van 2009 tot nu toe groeide Here Bugu uit van een kaal stuk grond waar zand 
en stofstormen vrij spel hadden tot een kleine oase. Het terrein werd bewoonbaar gemaakt 
met zand-, storm en regen bestendige huisvesting voor Yvonne, de gardien en de vaste 
krachten: een put met pomp op zonne-energie, een watertoren, riolering en waterleiding, een 
generator en zonnepanelen. Het werd gedeeltelijk ommuurd en er kwamen magazijnen voor 
opslag, een hangar voor vergaderingen en feesten, een ovenhuis, gastenkamers, toiletten, 
stallen, een school met 3 klassen en een buitenbioscoop. En er werd een grote vijver voor 
visteelt gemaakt, behuizingen voor kippen, eenden en konijnen en een speeltuin voor de 
kinderen. Alle stenen voor de bouw, van leem en cement, werden op Here Bugu gebakken. 
De metalen deuren en ramen werden er gelast en elektriciteit zelf aangelegd. Wanneer de 
nodige vaardigheden onder de medewerkers niet aanwezig waren, werden mensen van buiten 
aangetrokken die meestal lid werden van de Here Bugu gemeenschap. 
Want die gemeenschap, daar draait het eigenlijk om. 

Alle mensen die betrokken worden bij de bouw, bij de verzorging van de dieren, bij de 
verschillende projecten van de vervaardiging van professionele windmolens tot het maken 
van cookits voor het koken op zonne-energie, van de vervaardiging van leren tassen tot 
prachtige armbanden, van de verzorging van de moestuinen tot het ontwikkelen van de 
moringaplantages en de verwerking van het blad tot poeder... al die mensen en hun omgeving 
erbij, waren en zijn betrokken in het scholingstraject van Here Bugu. 

Volgens Baba, zelf behorend tot de doelgroep van de arme bevolking, zijn er een aantal zaken 
waarmee in Mali rekening dient te worden gehouden bij het opzetten van een project: 
1. Mali heeft een totaal andere cultuur dan het Westen. Het plan en de uitvoering moeten 

worden opgezet en uitgevoerd in nauwe samenwerking met de doelgroep en bottom-up 
ontwikkelt. 

2. Vanuit hun oorspronkelijke traditie en vanuit hun geschiedenis van achtereenvolgens sla-
vernij, kolonisatie en ontwikkelingssamenwerking wordt het nemen en dragen van eigen 
verantwoordelijkheid als ongewenst gedrag beschouwd. Dat moet dus geleerd, getransfor-
meerd worden.

3. In Mali, een land met 35 verschillende etnische groeperingen en heel veel talen, een land 
waarvan de grenzen door het Westen zijn bepaald, was weliswaar tot voor kort een ma-
nier gevonden om in vrede met elkaar te leven, maar de onderlinge verschillen zijn groot 
en het evenwicht fragiel. Onder de huid is het wantrouwen jegens elkaar en jegens het 
Westen groot. Communiceren, kennis delen, samenwerken en veranderen, vaardigheden 
die zo essentieel zijn om uit de vicieuze cirkel van de armoede te komen, zijn in hun cul-
tuur niet ontwikkeld. Dat moet dus geleerd worden.
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4. Door de instroom van kapitaal uit het Westen werd en wordt het verschil tussen arm en 
rijk vergroot. De oorlog van de afgelopen jaren versterkt dit proces nog eens. Geld dat 
bedoeld is voor ontwikkeling komt gedeeltelijk terecht bij een elitegroep die uit is op eigen 
verrijking en over de ruggen van de armen de subsidies binnenhaalt. Er zijn ongelooflijk 
veel projecten op papier en in bureaus die in werkelijkheid niet of nauwelijks bestaan. 

5. De jonge werkeloze Malinezen, een snel groeiende groep, heeft de keuze uit twee uiter-
sten: aan de ene kant teruggrijpen op de religie, het fundamentalisme met als uitwas het 
terrorisme en de jihad met zijn woede tegen het Westen, en aan de andere kant het dwe-
pen met het Westerse voorbeeld van geld, drugs, alcohol, het leven van de soaps die hier 
elke avond op tv te zien zijn. Een alternatief rolmodel van het midden, sociaal ondernemer-
schap waarin zowel de enkeling als de groep tot zijn recht komt bestaat niet of nauwe-
lijks. Jongeren zijn wanhopig op zoek naar een nieuw antwoord waarmee ze zich kunnen 
vereenzelvigen maar vinden het niet en vallen ten prooi aan één van de beiden uitersten.

6. Afrikanen zijn trots. Ze zijn ook hartelijk en buitengewoon gastvrij. Maar in contact met 
het Westen beschermen zij hun laatste restje eigenwaarde achter een façade van vrien-
delijkheid. Deze trots staat, totdat het absolute vertrouwen is gewonnen, in de weg om 
nieuwe dingen aan te leren, te kijken naar eigen fouten en ervan te leren. Ook dat vraagt 
oefening en nieuwe ervaringen opdoen.

Toen Baba en Yvonne in 2008 met het opbouwen van Here Bugu begonnen en ze met de 
eerste groep medewerkers aan de slag gingen, werden ze direct geconfronteerd met de 
weerbarstigheid van de hierboven beschreven problematiek. Maar ook tussen hen onderling, 
als mensen van een verschillende cultuur, was de confrontatie met hun eigen waarden en 
normen groot. Dankzij hun gemeenschappelijk ideaal om van Here Bugu een vernieuwende 
scholingsplek te maken en de diepe vriendschap die zich stap voor stap ontwikkelde, lukte 
het om met vallen en opstaan de grote verschillen, hun eigen onbegrip en wantrouwen te 
overwinnen. Als het hen onderling niet lukte, hoe was dan te verwachten dat er sprake zou 
kunnen zijn van ‘ontwikkelingssamenwerking’ in een groter geheel? Dat was de vraag die zij 
zichzelf daarbij steeds voorhielden. 

De medewerkers van Here Bugu (begin 2019 werken er rond de 48 mensen op het terrein) 
komen uit verschillende etnische groeperingen. Ze zijn in meerderheid islamitisch maar van 
verschillende stromingen, en enkele christenen, mannen en vrouwen. Allen behoren tot 
de armen of extreem armen uit de samenleving. Vanaf het begin waren er regels waaraan 
iedereen zich diende te houden en werd er gezorgd voor een veilige omgeving waarin de 
medewerkers bereid waren en zijn te werken aan gedragsverandering. 

Kinderfeest



15

De regels zijn:
• Geen geweld, noch fysiek, noch verbaal;
• Geen discriminatie op basis van gender, etniciteit of religie;
• Geen gebruik van pesticiden of andere chemische bestrijdingsmiddelen die slecht zijn voor 

het milieu;
• Hygiëne en regelmaat;
• Problemen worden opgepakt als kansen en getransformeerd tot mogelijkheden.  

Er wordt gefocust op overleg, sociale training, ontwikkeling van leiderschap in plaats van 
hiërarchisch patronaat. Een bindende factor bij alle activiteiten zijn (waren, sommige dingen 
moeten we nu vanwege veiligheid laten vallen) de vieringen van (religieuze en andere) 
feesten, sport en spel en optredens van artiesten. Eén ochtend per week is er een algemeen 
werkoverleg met alle medewerkers. Elke werkdag begint met sociale trainingsoefeningen 
vanuit de kring. Deze oefeningen hebben als doel samenwerking te bevorderen en verschillen 
te overbruggen. Bij deze oefeningen wordt er heel wat afgelachen. 

Het aantal mensen dat op de een of andere manier direct betrokken is bij Here Bugu loopt 
inmiddels zeker tegen de duizend. Het bereik is moeilijk te schatten maar verspreidt zich tot 
ver in de omgeving. Ook door de vele bezoekers uit heel Mali.

Informatie zoeken op internet
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Het land bewerken voor de aardappels

Aardappelplanten
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5. HERE BUGU HET AFGELOPEN JAAR

Als we de berichten moet geloven, zijn er in Mali 4.500 Franse militairen, 12.000 militairen en 
medewerkers van de VN (Minusma) en 5.000 militairen uit Mali, Niger, Burkina Faso, Tsjaad 
en Mauritanië gelegerd om de vrede te bewaren. Veilig is het er echter allerminst en voor de 
bevolking en voor ons is het niet duidelijk uit welke hoek het grootste gevaar komt.

In deze droevige chaos ligt, verscholen in landbouwgebied, buiten de bebouwde kom, als een 
kleinood van positieve ontwikkeling Here Bugu, Plaats van Vrede,

De onveilige situatie bracht met zich mee dat Yvonne niet meer zoals voorheen op Here Bugu 
kon wonen. In april 2018 was ze wel twee weken in Bamako om daar te overleggen en verder 
was er voortdurend telefonisch contact. Maar vanaf half oktober 2018 tot half februari 2019 
kon zij vier maanden op Here Bugu blijven zonder dat veel mensen eromheen daarvan op de 
hoogte waren. 

Ondanks en/of dankzij de moeilijke situatie konden het afgelopen jaar alle activiteiten 
doorgaan. De motivatie van de mensen is groot en groeiende. 
Verantwoordelijkheid voor het werk wordt in toenemende mate opgepakt en uitgevoerd. Een 
nieuw en vooral bemoedigend verschijnsel is dat in de loop van het afgelopen jaar een aantal 
oud-leerlingen ouder en wijzer door ervaring elders zijn teruggekomen en hun krachten nu 
inzetten voor de ontwikkeling van Here Bugu. 
Het gehele jaar zijn de samenwerkingsoefeningen in de ochtend ook zonder Yvonne 
voortgezet.

Naast de focus op de opleidingen wordt nu ook aandacht besteed aan het vervolg door 
commerciële activiteiten te ontplooien. In de moeilijke situatie van Mali is de financiële winst 
nog niet opzienbarend, maar deze uitdaging vergroot wel het enthousiasme en de inzet. De 
organische opzet van Here Bugu begint zijn eigen dynamiek te krijgen en is duidelijk merkbaar 
in de ontwikkeling van de individuele medewerkers.

Natuurlijk verloopt niet alles vlekkeloos en staan we regelmatig voor problemen. Alleen 
al de extreme omstandigheden van het klimaat en het ontbreken van fatsoenlijk materiaal 
veroorzaken soms ingewikkelde situaties. Maar daarbij is de Malinese mentaliteit om 
problemen creatief op te lossen een grote hulp.

De mensen van Here Bugu zijn een hechte groep geworden. Niet meer een groep zoals ze 
kennen vanuit hun traditionele en etnische tradities met alle beperkingen die daarbij horen, 
maar een groep waar individuen zich verbinden om samen iets op te bouwen voor de 
toekomst.

In deze droevige chaos ligt, verscholen in landbouwgebied, buiten 
de bebouwde kom, als een kleinood van positieve ontwikkeling 
Here Bugu, Plaats van Vrede,



Abdruhamane, leerling Ada, onderwijzeres Adama, leerling ijzergaas Aldjouma, leraar leerbewerking Allaisan, veeteelt

Anta, leerlingAminata, coördinatorAmi, moringaAmadou, leerling leerbewerkingAloye, onderhoud

Barou, bouw Bamba, leerling bouw Boussoura, moringa Dramane, houtbewerker Fatoumata, keuken

Harouna, algemeen medewerkerHamma, leerlingHamidou, leerling leerbewerkingHamidou, administratieHamidou, leerling ijzergaas

Hassana, leerling onderhoud Illias, leerling Kamai, chauffeur Kaziem, leerling onderhoud Lami, moringa



Laya leerlingMalick loodgieter Anya, armbanden Hamza, opzichter Kouty, armbanden

Souleyman, loodgieterYoro, leerling onderhoudVieux, leraar ijzergaasSeydoiu, conciërgeSekoumar, leerling ijzergaas

Oumou, keuken Ousman, bouw Salam, leerling Sali, hoofd keuken Sekou, leerling ijzergaas

Nyang, leraar bouwNianfo, meestermetselaarMoussa, leraar leerbewerkingMoussa, leerling leerbewerkingMorre, moestuinen

Lassi, ijzerbuiger Malick, bouw Mamoudou, leerling onderhoud Mariamma, moringa Mohamed, leerling leerbewerking
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6. PROJECTEN

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 is nodig om de verschillende activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. Maar 
tegelijkertijd zijn de posten van deze infrastructuur (denk aan transport, water, elektriciteit, 
gebruik gebouwen en grond) ook weer onderdeel van de opleidingen. Daardoor is Here 
Bugu een dynamisch geheel. Elk project heeft zijn eigen verantwoordelijke medewerkers. 
Alle mensen die via de opleidingen een tijd mee stromen maken ook kennis met de andere 
onderdelen van Here Bugu. Alle vaste medewerkers van Here Bugu zetten zich ook in als 
leraar of ‘projectmanager’. 

Hieronder een beschrijving van de diverse projecten (cursief) en de bestedingen die we in 
2018 tot nu (maart 2019) konden doen. Los is te verkrijgen het financieel jaaroverzicht 2018, 
dat ook op de website verschijnt, evenals deze Nieuwsbrief.

HUISHOUDING HERE BUGU
Er zijn nu vijftien vaste medewerkers die 
gedeeltelijk ook op Here Bugu wonen. Het 
betreft de gardien (met zijn gezin), tuin- en 
landbouwmedewerkers, onderwijzeres, Baba 
Traore, administrateurs, 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 aan bouw en onderhoud, land en 
tuinbouw, administratie en kleine projecten. 
Onder hen zijn lassers, metselaars, ijzerbuigers 
en steenbakkers. Zij komen elke dag uit de 
omgeving met ons transport naar Here Bugu.
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. 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 
drietalacties kunnen ondernemen. 1. Onze 
administratrice Aminatie van 28 jaar leed 
al vanaf haar 12e jaar dagelijks aan hevige 
pijn omdat haar linker heup zich door een 
foute vaccinatie niet voldoende had kunnen 
ontwikkelen. Door een schenking en een 
crowdfundingsactie in Mali onder haar 
familie en vrienden kon zij eind januari 2019 
in Bamako succesvol geopereerd worden. 
Zij kreeg een nieuwe heup en is nu bezig 
met de revalidatie. 2. 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. 3. Twee 
jonge kinderen uit Mopti konden we door 
een extra maandelijkse donatie plaatsen op 
een particuliere school. 
 

Morre geeft water Moringa
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Moringa

ELEKTRICITEIT EN WATER
Here Bugu genereert zijn eigen elektriciteit. 
Verlichting, koelinstallatie, internet, ventilatoren 
en waterpompen van de twee grote putten 
draaien op de energie van zonnepanelen. 
Omdat we ons eigen water oppompen zijn er 
geen extra kosten voor het waterleidingsbedrijf. 
Ter aanvulling van de zonnepanelen is er een 
moderne generator voor elektriciteit ‘s avonds. 
Er zijn twee generatoren voor de ateliers (lassen 
en houtbewerking). Ze lopen op diesel en vragen 
veel 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. Door 
de bouw afgelopen jaar van de tweede grote 
watertoren en de aanleg van een groot 
waterleidingnet hebben we voldoende water 
om de inmiddels 4 hectare te bevloeien.Voor 
het afronden van het waterleidingnet met 
watermeters en onderhoud watertoren is 
nog wel geld nodig.

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 Toyota, de Kanarie 
genoemd, vervoert ook materialen en veevoer en 
functioneert soms als ambulance. Daarnaast is 
er nog een grote Volkswagen bus die dit jaar veel 
van het vervoer van de medewerkers van en naar 
Here Bugu heeft gedaan. De Kanarie 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. Onder 
deze post vallen ook de verzekeringen, belasting, 
reparaties en diesel- en benzinekosten..

De Kanarie, de Canard, de Bus en de tractor 
hadden 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 en tractor en hadden we veel lekke 
banden en klapbanden door de slechte weg.

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 kantoorartikelen, 
de kosten van de bank in Nederland en Mali 
inclusief de transferkosten, reiskosten binnen 
Mali voor aanschaf materiaal en zakelijke 
afspraken.

DIEREN
Here Bugu houdt op kleine schaal kippen, 
eenden, konijnen, duiven, vissen. Verder is er een 
hond, poezen en twee grote reuzeschildpadden 
(gered uit de woestijn waar mijnen zijn), koeien 
en schapen.

Pluimvee
Het kippenproject is afgelopen jaar financieel 
zelfstandig gaan lopen. Van de winst konden 
de kosten als veevoeder, nieuwe kuikens, 
veearts en vergoeding van een medewerker 
betaald worden. 

Het wagenpark Koken voor de medewerkers
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Wel maakt dit project gebruik van de 
infrastructuur van Here Bugu en komen 
het gebruik van elektriciteit, reparaties aan 
stallen e.d. nog voor onze rekening. 
Er zijn zowel vleeskippen als legkippen, 
parelhoenders en duiven. Omdat de 
kippen ook gevoed worden met onze eigen 
moringa zijn ze sterk gebleken en vooral 
ook goed van kwaliteit. Ze worden verkocht 
in de omgeving maar ook gebruikt als 
relatiegeschenk voor de beveiliging van Here 
Bugu. Een probleem is de stagnatie van de 
inkoop van kuikens door tekorten in Bamako. 
Daarom staan twee broedmachines op de 
begroting voor volgend jaar. Nu gaan elke 
week 90 bevruchte eieren verloren. Met de 
kuikens uit de broedmachines kunnen we ook 
de boeren in de omgeving helpen

Koeien en schapen
Ook dit project is nu zelfstandig na een 
investering begin 2018 en de bouw van 
stallen en maakt een goede ontwikkeling 
door. (Ook zij maken tot nu toe gratis 
gebruik van de infrastructuur van Here 
Bugu hetgeen een goede investering is om 
te helpen de bedrijfjes op te bouwen). Een 
aantal medewerkers van ons, samen met 
belangstellenden van buiten konden op Here 
Bugu gebruik maken van een cursus voor de 
fokkerij, aangeboden door Contact Suisse 
(een lokale Ngo). We hebben inmiddels 
privé-koeien en schapen (spaarsysteem voor 
de medewerkers) en Here Bugu koeien. Van 
deze laatste is één exemplaar bestemd voor 
het Suikerfeest van Here Bugu.

Vissen en eenden
Met de viskweekvijver ontstonden problemen 
doordat een grote hoeveelheid kikkers en 
padden de vijver bezetten. 

We hebben besloten niet actief door te gaan 
met de kweek van vissen maar meer op de 
eenden te focussen. Die zullen ook ingezet 
worden bij de rijstcultuur (zie landbouw).

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. Dit jaar zijn aardappelvelden 
toegevoegd. 

Moringa
De moringa-productie draait nog steeds 
op volle toeren door. We hebben, buiten 
ons eigen gebruik voor supplementaire 
voeding voor medewerkers en veevoeder, 
een bescheiden markt voor afzet aan 
particulieren. De afzet op grotere schaal 
levert problemen door de slechte economie 
en de corruptie. Onderhandelingen 
met verscheidene afnemers is lopend. 
Er waren bescheiden verdiensten met 
tuinbouwproducten en vruchten, die ook 
voor de eigen consumptie werden gebruikt. 
We konden dit jaar ook nieuw materiaal 
kopen zoals gieters, kruiwagens, tuinslangen 
en harken en hakken. Een post die overigens 
elk jaar terugkomt. 

Landbouwgrond
Een grote verandering is de aankoop van 
een derde en vierde hectare. Deze zullen 
gebruikt worden voor de verbouw van rijst 
en maïs. De betreffende hectares worden 
verdeeld in 8 percelen. Vaste medewerkers 
gaan deze percelen onderhouden. Een deel 
van de opbrengst is voor hen (als sociale 
voorziening), een deel voor Here Bugu. 

Het materiaal van de bouw Het paard voor Dialangou
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Op dit moment worden de percelen 
voorbereid door de aanleg van dijkjes om de 
percelen heen. We zijn in onderzoek naar 
een vorm van biologische rijstteelt, complexe 
rijstteelt geheten, waarbij eenden en vissen 
tussen de rijstplanten zwemmen.

Aardappelen
In samenwerking met een lokale expert in 
de aardappelteelt zijn we gestart met de 
verbouw van aardappelen. In april a.s. zullen 
we de eerste resultaten daarvan kunnen 
meten.

BOUWMATERIALEN 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 de leiding en nemen de ongeschoolde 
krachten van Here Bugu onder hun hoede.
Ook voor deze sector konden we nieuw 
materiaal kopen hoewel het indrukwekkend 
is met welk eenvoudig materiaal grote 
projecten als bijvoorbeeld de watertoren 
worden gerealiseerd. 

Muren
Veel werk werd verzet aan herstel en 
verhoging van de muren rondom Here Bugu. 
Deze muren zijn nu van levensbelang. Niet 
alleen als bescherming tegen criminaliteit 
van buitenaf maar ook om de ecologische 
huishouding op Here Bugu in balans te 
brengen. 

Slangen, ratten, wilde honden, katten en 
andere dieren ontvluchtten in grote getale de 
velden in de omgeving die overvloedig met 
pesticiden en kunstmest bewerkt worden. 
We hebben 330 meter muur gerealiseerd, 
inclusief grote en kleine toegangspoorten 
en nog 470 meter te gaan. Alle bakstenen 
voor de muur en lemen stenen voor de 
dijkjes van de rijstvelden worden door onze 
medewerkers zelf gebakken.

Watertoren
Het grootste en meest spectaculaire 
werk van afgelopen jaar was de enorme 
watertoren (bij een put van 75 meter diep). 
Op de Babablog, https://rondombaba.
blogspot.com/2019/01/de-watertorens.html 
staat een uitgebreid fotoverslag over de 
bouw. Ook de aanleg van het waterleidingnet 
tot en met de derde en vierde hectare hoort 
hierbij.

Dieren
Tenslotte werden stallen gebouwd met 
opslag voor veevoeder voor de koeien.

SCHOOL, OPLEIDING, 
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. Daarnaast zijn kortdurende opleidingen 
en cursussen een belangrijk onderdeel van 
Here Bugu. Voor alle opleidingen geldt 
dat de deelnemers op de een of andere 
wijze mee participeren in de gemeenschap 
Here Bugu. Ze mogen deelnemen aan de 
alfabetiseringslessen, ze doen mee aan de sociale 
training in de ochtend en aan de gezamenlijke 
schoonmaakacties.

De koeien De steenbakkerijVerzorgen van de bomen
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Stagiaires
We hebben elk jaar een nieuwe groep van 
zes tot acht 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 werkdag les in schrijven, lezen 
en rekenen. Na hun verblijf op Here Bugu 
vinden ze ergens een baantje of ze keren 
terug naar hun dorpen. 

Jongerencursussen
We organiseerden twee cursussen voor 
gemiddeld 35 jongeren in voortzetting op 
vorige jaren waarbij de groep jongens kennis 
maakten met stoelenmatten, blikslagerij en 
de fabricage van hout besparende fornuizen 
en de meisjes vlechttechnieken leerden en 
tassen maakten.

Opleiding en productie van kippengaas
Er is een opleiding gestart voor zes leerlingen 
met een leraar in het fabriceren van rollen 
kippengaas in verschillende kwaliteiten. 
De 5 tafels voor deze productie werden 
in de hoofdstad gekocht. Onze leraar (een 
voormalige loodgieter zonder werk) verbleef 
een aantal weken in Bamako om de techniek 
te leren. Het eerste deel van de opleiding 
is na 3 maanden afgerond en we deden een 
nieuwe investering om het commerciële 
productieproces op gang te brengen zodat er 
nieuwe werkgelegenheid ontstaat.

Opleiding in leerbewerking
Al jaren werken we samen met een 
leerbewerker om geitenleren tassen te 
maken. Deze worden voornamelijk verkocht 
in Bamako. 

Omdat er meer vraag is dan we kunnen 
produceren is er een opleiding van zes 
maanden gestart met twee leraren en zes 
jongeren. Deze opleiding is tot nu toe een 
succes en een aantal van de jonge mannen 
kunnen we werk aanbieden als na het 
afsluiten van de opleiding de productie kan 
beginnen. De anderen kunnen elders tewerk 
gesteld worden of voor zich zelf beginnen.

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. Yvonne regelt de wervingsactie 
digitaal vanuit Here Bugu. Aminata, de 
administratrice leerde hierdoor een 
crowdfundingsactie op te zetten. Ze 
gebruikte die techniek om de helft van het 
benodigde geld voor een belangrijke operatie 
voor haarzelf binnen Mali bij elkaar te krijgen.

De armbanden
Sinds enkele jaren maken we met een groep 
(12 tot 16) vrouwen uit Djenné
armbanden in samenwerking met de 
Nederlandse ontwerpster Laura de Monchy. 
Yvonne heeft de supervisie hierover en een 
afvaardiging van de vrouwen komt steeds 
naar Here Bugu voor begeleiding als Yvonne 
er is. De armbanden worden in Nederland 
verkocht door Return to Sender van Katja 
Schuurman en De Monchy Beads. Ook de 
winst hiervan vloeit terug in Here Bugu.

De kippen Leerbewerking
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De onderneming Here Bugu produits
Vorig jaar hebben we deze lokale onderneming 
opgezet ten behoeve van de verkoop van 
producten van Here Bugu. Maar ook omdat 
op de ‘school’ Here Bugu alle aspecten van 
bedrijfsvoering aan de orde moeten komen 
en geleerd moeten worden. Dus ook de 
commerciële kant. De verkoop van de 
productie van kippengaas, leren tassen en 
andere leerproducten, moringa en de bekende 
armbanden lopen en gaan lopen via deze 
onderneming. De administratieve kant hiervan 
staat onder onze leiding geassisteerd door 
onze administratrice en een oud-leerling die 
een opleiding boekhoudkunde heeft gedaan. 

Eigenaar van de onderneming is Baba Traore. 
Eventuele winst wordt geherinvesteerd of 
vloeit terug naar Here Bugu.

Door de donaties hebben we alle geplande 
projecten kunnen realiseren. (uitzondering 
was een voorgenomen voortgezette cursus 
met vrouwen uit Dialangou in het maken 
van zonne-kooktoestellen die we vanwege 
de onveiligheid in het dorp van de vrouwen 
moesten afgelasten).
Here Bugu is de basis van waaruit we al 
deze activiteiten kunnen ondernemen. Alle 
activiteiten hebben een opleidingskarakter 
en zó kun je Here Bugu beschouwen als 
één grote, bijzondere school voor alle 
betrokkenen. 

Moestuingereedschap De kippengaas opleiding

De armbanden
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7. HET KOMENDE JAAR

Verbinden is het sleutelwoord voor de werkwijze van Stichting Rondom Baba. Verbinden 
is wat we doen op Here Bugu. Nu, na tien jaar, gaan we de resultaten zien en voelen. Op 
Here Bugu gebeurt waar we allemaal naar verlangen. De verschillen worden overbrugd, het 
vertrouwen groeit. Dat geeft de basis waarop een nieuwe identiteit, een eigen identiteit 
gevonden kan worden. En deze identiteit is nodig om op de lange termijn te kunnen groeien 
naar een ‘eigen’ toekomst. 

Onze maatschappij verandert radicaal op dit moment. Het kortetermijndenken, waar we 
zo lang onder te lijden hebben gehad, gaat verdwijnen. Meer en meer worden we ons ervan 
bewust dat geld verdienen en verbinden op de korte termijn niet samengaan. Here Bugu 
bevindt zich in het oog van de storm. In het midden van een land waar veel partijen zijn die de 
vrede bedreigen en tegelijkertijd veel partijen die de vrede moeten beschermen maar die zelf 
elke vorm van beschaving lijken te zijn kwijtgeraakt 

Wij, van Stichting Rondom Baba, prijzen ons dankbaar dat we in Mali samen met de mensen 
stap voor stap de weg kunnen zoeken naar een duurzaam alternatief. En de mensen van Here 
Bugu prijzen zich gelukkig dat ze hier deel van uitmaken. Voor alle betrokkenen geldt dat deze 
samenwerking ontwikkeling en bewustwording met zich meebrengt. Dat is niet altijd prettig 
en gemakkelijk. Maar bij dat veranderingsproces en de onzekerheid die dat ook met zich 
meebrengt is een hechte, verbindende groep nodig. Een groep die de traditionele familieband 
vervangt en een nieuwe steun en toeverlaat kan zijn. 
In de huidige situatie is het lastig om te voorspellen hoe het komende jaar er precies uit 
gaat zien. Maar onze kracht is juist dat we bewegelijk zijn en de verschillende projecten in 
overeenstemming met de situatie naar vermogen en naar de omstandigheden (bijvoorbeeld 
aanwezigheid van leraren en/of materialen) kunnen sturen.

Alle activiteiten op Here Bugu zijn zowel opleiding als werk. Als we geen werk hebben, 
hebben we geen opleiding en vice versa. Het duidelijkste en meest voorspelbaar is dat in de 
bouw.
De geplande activiteiten voor het komende jaar op dit gebied zijn:
• Afbouwen van de muur
• Bouwen van de dijkjes voor de nieuwe complexe rijstteelt
•  Onderhoud bestaande huizen
•  Vernieuwing daken van verschillende ateliers buiten
•  Vernieuwing oude waterleiding op de eerste hectare
•  Vernieuwing van de elektrische bedrading op de eerste hectare

Wat de landbouw betreft zullen we doorgaan met de verzorging van de bestaande 
moestuinen en vruchtenbomen. Daarnaast het poten van aardappelen die een goede 
aanvulling kunnen zijn op het eenzijdige rijstmenu en die op de markt in trek komen.
Ook gaan we het interessante experiment aan met de biologische, complexe rijstteelt.

Wat de veeteelt betreft zal de aandacht uitgaan naar een verdergaande commercialisering 
en verzelfstandiging van de diverse projecten (wel altijd onder de paraplu van Here Bugu) en 
specifieke scholing voor de medewerkers in deze sector.
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Vanzelfsprekend gaan we door met de jongeren die intern worden opgeleid. Met de huidige 
vluchtelingenstroom is het mogelijk dat we meer jongeren zullen moeten opvangen.
Daarnaast wordt gewerkt aan de professionalisering van het project met kippengaas en de 
opleiding leerbewerking. Nieuw is dat we meer aandacht zullen besteden om mensen na de 
opleiding te integreren in werk, zowel binnen als buiten Here Bugu.

Er staan een paar nieuwe opleidingen in de steigers. Een weefopleiding inclusief de bewerking 
van de ruwe katoen voor vrouwen. Een professionele opleiding in stoelen maken en in 
blikslagerij. 

In een aparte bijlage bij deze Nieuwsbrief staan de begrotingen voor de diverse projecten.

Veel mensen staan op de wachtlijst om ook een tijdje mee te mogen draaien op Here Bugu of 
om een opleiding te mogen volgen. 
We rekenen erop met onze volle inzet door te kunnen gaan en op sympathie en hulp te 
kunnen rekenen.

“Het geheim van verandering is om je energie niet te richten op het 
bestrijden van het oude, maar op het realiseren van het nieuwe” .

(Socrates 470 - 399 voor Christus)

Spelende kinderen
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YVONNE GERNER
Initiatiefneemster van Stichting Rondom Baba, 
werd geboren in 1949 in Amsterdam. Na de lagere 
school en MMS volgde zij de Sociale Academie, 
richting Orthopedagogisch Inrichtingswerk 
in Amsterdam. Zij werkte met gezinnen met 
geweldsconflicten en als gezins therapeutisch 
begeleider. Ze heeft drie kinderen en had diverse 
pleegkinderen. Naast het gezin had ze een 
poppenkasttheater waarmee ze voorstellingen 
gaf in scholen en club- en buurthuizen. Van 
1984 tot 1988 volgde zij de Nederlandse School 
voor Spraakvorming, een HBO in Nederland 
en Zwitserland. Daarna volgden 16 jaar als 
stafdocent in voordrachtskunst en stemwerk, 
en studentenmentor aan de Hogeschool 
voor docent dans in Den Haag. Daarnaast 
voorstellingen in binnen- en buitenland als 
uitvoerend voordrachtskunstenaar, spreker bij 
dansvoorstellingen en eigen gedichtenprogramma ś. 
Van 2003 tot eind 2008 was ze bureaumanager bij 
een architectenbureau met een onderbreking van 
een jaar om te reizen. De rode draad in haar leven 
is: ruimte creëren waarin mensen uitgenodigd 
worden tot spel als aanzet tot ontwikkeling.
Gedurende een rondreis door Mali werd zij 
geïnspireerd door de ontmoeting met Baba en 
met de oude chef van Dialangou (voormalig slaaf 
van de Touareg) om haar capaciteiten in te gaan 
zetten voor de mensen daar. Het was de vraag 
van Baba aan haar om een alternatief model voor 
ontwikkelingssamenwerking op te zetten die haar 
deed besluiten om naar Mali te verhuizen. Toen 
kon zij niet vermoeden dat de inzet van al haar 
opgedane levens- en beroepservaring nodig zou 
zijn voor het uitvoeren van deze nieuwe opgave op 
haar pad.

BABA TRAORÉ
Mamadou Traoré, genaamd Baba, werd op 12 
december 1972 geboren in Mopti als oudste zoon 
van een groot gezin. Zijn vader was bouwmeester 
en zijn familie werkte mee aan de bouw van de 
beroemde moskee in Djenné. Als kind hielp hij zijn 
vader met het maken van bouwtekeningen en was 
als oudste zoon voorbestemd de familietraditie 
voort te zetten. Al vroeg kondigde hij aan dat hij 
zich wilde inzetten voor de verbetering van het 
lot van de allerarmsten. Toen hij 15 jaar was werd 
zijn vader ziek en moest hij van school om de kost 
te verdienen. Hij had allerlei baantjes maar het 
meest verdiende hij met de export van sieraden 
naar Amerika. Dat stopte na de aanslagen op het 
World Trade Center in New York. Daarna werkte 
hij vijf jaar voor een lokale ngo, als enquêteur 
en instructeur over gezinsplanning, aids en de 
afschaffing van besnijdenis voor meisjes. In die 
jaren reisde hij rond in de regio Mopti onder de 
allerarmsten van Mali en raakte sterk betrokken 
bij hun problemen. Het stoorde hem in hoge mate 
dat hij wel onderzoek moest doen en voorlichting 
geven maar dat er geen sprake was van 
daadwerkelijke hulp. Baba heeft een scherp oog 
ontwikkeld voor de interne machtsverhoudingen 
binnen de ontwikkelingssamenwerking, lokaal en 
internationaal, en de negatieve uitwerking daarvan 
op de samenleving. Voor hem was dat uiteindelijk 
de reden dat hij hier geen bijdrage meer aan wilde 
leveren en met dit werk stopte. Daarna bleef hij 
mensen helpen echter zonder ermee te verdienen 
en leefde op de rand van het bestaan. Na de 
dood van zijn vader werd hij “chef de famille” 
van een familie die meer dan 60 personen omvat 
en verspreid is over Mopti en Djennee. Het was 
al lang voordat hij Yvonne ontmoette zijn grote 
droom om een dergelijk project als Here Bugu op 
te zetten. Hij zei: “dat ik uitgekozen ben om chef 
de famille te zijn (een keuze van zijn familie) is mijn 
lot dat ik zo goed mogelijk vervul, maar Here Bugu 
is mijn bestemming.
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DE DRIJVENDE 
KRACHTEN ACHTER 
RONDOM BABA

BABA EN YVONNE
In 2006 was Baba gedurende twee weken de gids van Yvonne en liet haar het leven in Mali 
zien dat verborgen blijft voor de toeristen. Daarna nodigde hij Yvonne uit naar Mali te komen 
om samen een project op te zetten. In 2007 bezochten ze het project Sekem in Egypte 
dat hun grote voorbeeld werd. In september 2007 heeft Yvonne Stichting Rondom Baba 
opgericht. Eind 2008 zijn ze begonnen met het opbouwen van Here Bugu.
Het was een groot avontuur. De cultuur-clash tussen hen was enorm. Maar de liefde voor 
de mensen gaf hen steeds weer opnieuw voldoende energie om door te gaan. Wel zijn 
er momenten geweest van twijfel en wanhoop of deze manier van werken haalbaar is. Of 
culturen te overbruggen zijn met behoud van respect voor het beste van elkanders cultuur. 
Met die vraag worstelen ze niet meer. Rondlopend over Here Bugu zijn zij vervuld van diepe 
dankbaarheid en trots dat het hen gelukt is de cultuurverschillen te overbruggen en de 
fundamenten te slaan voor een ontwikkelingsmodel dat vreedzaam, liefdevol en duurzaam 
is. Nu twijfelen zij daar niet meer aan. Zij ontdekten dat de bereidheid om jezelf in dienst 
te stellen van ontwikkeling, ontwikkeling van jezelf en van de ander, de basis is waarop 
verandering van de omgeving mogelijk is. 

Baba geeft tegenwoordig leiding aan Here Bugu. Hij is een natuurlijk leider en heeft een 
enorm netwerk onder alle lagen van de bevolking. Vooral onder jongeren staat hij in hoog 
aanzien. Hij wordt vaak betrokken bij conflicten en streeft altijd naar vreedzame oplossingen. 
Baba beschouwt Here Bugu als zijn levenswerk.

Yvonne op de markt

Baba en Yvonne aan de boekhouding Baba en Yvonne in gesprek met Moussa van de 
leerbewerking
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Baba overlegt met de peulherders uit de omgeving

Schoolkinderen
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Stichting Rondom Baba
postadres:
Stichting Rondom Baba
Jacob Mosselstraat 13
2595RD Den Haag
secretaris@rondombaba.nl, 
(tel Ingrid Janszen 06-28 20 03 03)
KvK: 27304691
ANBI RSIN 818382934

Here Bugu, Stichting Rondom Baba
t.a.v. Yvonne Gerner
B.P. 65, Mopti
République du Mali
00 223-76 82 54 52

Yvonne Gerner
00 31 64 52 00 917 
yvonne@rondombaba.nl
website: www.rondombaba.nl
blog: www.rondombaba.blogspot.com
te volgen op twitter @rondombaba

bestuursleden:
mevrouw C. S. S. Kriekhaus, voorzitter
mevrouw I. D. M. Janszen, secretaris
de heer M. M. Adrian, penningmeester
mevrouw I. H. van Eelen
mevrouw S. L. ’t Hart

mevrouw A.E.M. de Kler, adviseur

Tekst en foto’s van Yvonne Gerner 
Vormgeving door Saskia ‘t Hart

DONEREN? MAANDELIJKS OF 
EENMALIG:
Rekeningnummer Triodosbank: 
NL98TRIO 078 474 05 93 
(BIC code TRIONL2U)
t.n.v. stichting Rondom Baba, Den Haag

9. STICHTING RONDOM BABA

Kookles

Wilt u op de hoogte blijven en meer 
foto’s en films zien? Meldt u dan 
aan voor de Babablog.
www.rondombaba.blogspot.com

Schoolmeisje Metselwerk
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Het verschil tussen een tuin en de 
woestijn is niet het water maar de mens.

afrikaans spreekwoord


