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WAAROVER

Rondom Baba
gelooft
al twaalf jaar
succesvol in
ontwikkeling
en vooruitgang
in MALI
door:
gemeenschapsvorming
én
ondersteuning van het individu.

Stichting Rondom Baba sinds 2007
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WAT
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HERE BUGU (plaats van vrede),
een biologisch ecodorp
op het platteland,
een leerbedrijf,
met projecten
en startende bedrijfjes
in dienst van onze visie,
zoals:
school,
cursussen, alfabetisering,
praktijkopleidingen,
leer, constructie, weven,
sieraden, ijzerwerk,
duurzame energie,
veeteelt, schapen, koeien,
pluimvee, kippen, eenden,
parelhoenders, duiven,
biologische landen tuinbouw.

In wat we doen wordt zichtbaar wat we
willen.

VOOR
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Alle
mannen, vrouwen en kinderen
die verandering
willen
van diverse etniciteiten,
religies en leeftijden
uit de armste lagen
van de bevolking.

Duurzaam ontwikkelen is bij ons een
langzaam proces.

HOE

“als je goed voor de mens zorgt,
zorgt de mens goed voor de aarde”
Abouleish
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wederkerigheid in de ontmoeting
het beste van jezelf delen met het beste
van de ander
het gesprek
vertrouwen geven en
verantwoordelijkheid nemen
in dagelijkse oefeningen in de kring
geen salarissen maar vergoedingen
geen geweld, geen gif, geen plastic

Waarheid vinden wij in de werkelijkheid, niet
in systemen.

WAARHEEN

foto
Elke dorp zijn
eigen
ecogemeenschap,
zijn eigen
plaats van vrede,
zijn eigen
Here Bugu.

Spring en de volgende sprong dient zich
vanzelf aan.

middenfoto
vertrouwen geven

verantwoordelijkheid nemen

WAAROM
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Here Bugu is een project
waar mensen leren
creatief te denken,
fantasie te ontwikkelen,
ondernemend te zijn
en zelf dingen te maken.
Dat alles in enthousiaste
saamhorigheid.
Praktisch onderwijs
voor hoofd, hart en handen,
om een gezonde leergierigheid
wakker te maken.
Dat is het allerbelangrijkste
wat de mensen in Mali
nu nodig hebben
om aan hun toekomst
te bouwen.

We transformeren moeilijkheden naar
mogelijkheden.

SCHERING EN INSLAG

Here Bugu is voor mij een voorbeeld
van een gemeenschap die de
institutionalisering van de humanitaire
hulp met succes buiten de deur weet te
houden.
Dat kunnen zij, omdat Here Bugu zelf een
levendige gemeenschap is die zichzelf
vormgeeft en verder ontwikkelt.
Het is een eiland van vrede in een
door geweld verscheurde regio van Mali.
Een dorp dat op eigen kracht en innerlijke
overtuiging een haven van rust en stabiliteit is.
Een plek waar de vermoeide en geblutste
mens op krachten komt, kan helen en het
leven kan hernemen.
Ik vind er het wederkerig respect voor
elkaar en voor een tolerante samenleving.
Een toonbeeld van diversiteit tussen de
verschillende etnische groepen, mannen,
vrouwen, kinderen, ouderen en tussen de
leidinggevenden.
De opvang van de ontheemden is
exemplarisch. Zij die tegenover elkaar
stonden reiken elkaar hier de hand,
ondersteunen elkaar en luisteren naar elkaar.
Het ‘vivre ensemble’ wordt hier een realiteit.
Johannes van der Klaauw,
Deputy Humanitarian Coordinator, UN Office
for the Coordination of Humanitarian Affairs,
Mali.
Nianfo,de meestermetselaar van Here Bugu,
medewerker van het eerste uur, antwoord
krachtig op de vraag wat hij van Here Bugu
vindt:
“Here Bugu? C’est moi!” (dat ben ik)
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Here Bugu geeft de medewerkers,
hun familie en mensen in de
omgeving de hoop dat een betere
toekomst mogelijk is.
Van alle jongeren die een periode
hebben meegedraaid op Here Bugu
kun je met zekerheid zeggen dat ze
geen terrorist zullen worden en niet
naar het Westen zullen vluchten.
Ze vinden op Here Bugu het
vertrouwen dat een humane manier
van samenleven en samenwerken
mogelijk is. Dat sluit aan op wat ze
eigenlijk zoeken.
Een ontwikkelingsmodel als
Here Bugu biedt ze een nieuw
toekomstperspectief.
Baba Traore

Wat ik van Baba en de mensen van
Here Bugu leer, maakt een beter
mens van mij.
Naast mijn ononderbroken
samenwerking met hen deel ik graag
hun Afrikaanse wijsheid en levenskunst
met de mensen om me heen voor een
betere samenleving in Nederland.
Yvonne Gerner

Ik steun het project Here Bugu
van Stichting Rondom Baba,
omdat het een plek is waar
ontwikkelingssamenwerking
plaats vindt zoals het is bedoeld;
vanuit de mensen zelf, zonder
knellende richtlijnen en goede
bedoelingen van buiten af.
Hulde voor volharding en
resultaat in een zeer uitdagende
omgeving.
Caroline van Leenders

WIE
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Mevrouw C.S.S. Kriekhaus voorzitter
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Mevrouw S.L. ’t Hart
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Zonder wij geen ik.
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ONTMOETEN
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Website:
www.rondombaba.nl
Babablog:
www.rondombaba.blogspot.com
Instagram:
Gernervertelt
E-mail:
malikolder@gmail.com

Yvonne Gerner schrijft geen boek, zij is het
boek, en is te boeken voor lezingen en
demonstraties.
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