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stichting

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.

Jaaroverzicht met terugblik 2015 en vooruitblik 2016

Spring! en de volgende sprong 
dient zich vanzelf aan
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De tastbare magie van Here Bugu komt voort uit de inspiratie van Baba en de creatie van 
Yvonne en hun vermogen om van elkaar te leren.
Yvonne heeft willen luisteren naar Baba, heeft willen horen wat hij te zeggen had en heeft 
kunnen begrijpen dat daar gebruik van moest worden gemaakt. Zij heeft ingezien dat er geen 
andere structuren moeten worden opgelegd, waardoor bestaande vernietigd worden, maar 
dat ze aangevuld en verbeterd kunnen worden.

ik denk dat wij van haar kunnen leren, dat elkaar onvoorwaardelijk respecteren en de wil om 
van elkaar te leren de basiselementen van ontwikkelingssamenwerking moeten zijn. Voeg daar 
creativiteit, compassie, doorzettingsvermogen en een niet aflatend zelfonderzoek aan toe en 
je hebt een krachtige mix die het project Here Bugu tot een succesvol voorbeeld maakt. 

Respect als motto, voor mensen, voor het land, voor de dieren, 
voor de gebruiken en de verschillen creëert een waarde die 

niet in geld is uit te drukken.  
Uit het vermogen van Yvonne en Baba om van elkaar te leren en te respecteren is op Here 
Bugu veel duidelijk geworden. Zo is gebleken dat er al is wat er nodig is, dat je mee kan 
helpen dat te ontginnen en dat iedereen een bijdrage te leveren heeft die onmisbaar is. Elk 
project (geslaagd of mislukt) is altijd een succes omdat het lessen in samenwerking zijn. 
Respect als motto, voor mensen, voor het land, voor de dieren, voor de gebruiken en de 
verschillen creëert een waarde die niet in geld is uit te drukken. Zodra je dat uit de weg 
hebt gaat het om wat voor iedereen belangrijk is en is de allerarmste even waardevol als de 
allerrijkste. alleen zo creëer je duurzame ontwikkeling die een kans heeft om verdeeldheid 
of haat te voorkomen. Here Bugu heeft in slechts 7 jaar weten te helen wat in decennia 
stelselmatig is verwoest en wat een wereld van nu in vuur en vlam zet. 

Om als bestuur, ver weg van Here Bugu, in staat te zijn deze belangrijke boodschap goed 
uit te dragen, zonder in gebaande wegen te verzanden, is een uitdaging. Een uitdaging die 
door respect en onze wil om van elkaar te leren mooie inzichten, goede gesprekken en veel 
inspiratie oplevert.
ik vraag een ieder om Here Bugu te steunen op weg naar een toekomst die niemand uitsluit.

ira van Eelen, bestuurslid Rondom Baba

1. BRiEf Van HEt BEstUUR

“You must be the change you want to see in the world”
Ghandi
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Here Bugu in 2009 Here Bugu in 2014 te zien op google Earth met de uitbreiding van 
de 2e hectare

Here Bugu in Mali, nabij Mopti

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 de actueel nieuws en foto’s.

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. Door aan te sluiten bij oude, waardevolle tradities en van daaruit 
een nieuw samenwerkingsmodel en nieuw gedrag te ontwikkelen ontstaat stap voor stap een 
duurzaam project dat gedragen wordt door de bevolking zelf.

Negatieve ontwikkelingen overwinnen en omzetten in positieve acties
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.

terwijl er in Mali sprake is van een groeiende ongelijkheid tussen arm en “rijk” die de 
allerarmsten, en met name de jeugd, in een isolement drijft van waaruit zij steun zoeken bij- en 
doelwit worden van radicale organisaties, ligt bij het werk van Here Bugu de nadruk op het 
opdoen van positieve 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 Here Bugu. 
De stichting wil dit met name doen door het genereren en beheren van fondsen ten behoeve 
van sociaal economische ontwikkelingshulpactiviteiten zoals onderwijs, gezondheidszorg en 
openbare voorzieningen in Mali.

2. stiCHtinG ROnDOM BaBa En HERE 
BUGU in Mali: 
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Uit de BABABLOG gepuliceerd op 18 februari 
2016

Ik besprak met Baba de mogelijkheid om met 
de gemeenschap Here Bugu mee te doen 
met de meditaties voor vrede voor Syrië en in 
aansluiting voor vrede in Mali en hoe we dat 
zouden vormgeven. Hij was meteen enthousiast 
en vertelde dat de imam van de grote moskee 
in Mopti er ook iets over had gezegd. Hij had 
opgeroepen om te bidden voor vrede. “Maar, had 
hij erbij gezegd, vrede begint ook bij onszelf”. 
Dus ik vraag ieder om drie kommen te nemen. 
In de ene doe je twee handen vol rijst, in de 
tweede twee handen vol gierst en in de derde 
twee handen vol sorgo. Vervolgens breng je die 
kommen naar de (andere) arme sloebers die 
overal in Mopti te vinden zijn en naar de families 
waarvan je weet dat er geen eten is”.
Terwijl Baba me dit vertelt denk ik ondertussen 
aan de discussies over de zogenaamde 
“vluchtelingenproblematiek” in Nederland en voel 
me beroerd.

Door de burgeroorlog in Mali neemt de armoede 
in Mopti en op het platteland toe, in tegenstelling 
tot de situatie in de hoofdstad die steeds rijker 
lijkt te worden door het westerse hulpgeld. En 
wat kun je dan doen? Je kunt nog indringender 
tot God bidden en elkaar helpen of je wordt boos 
en richt je tegen de steeds rijker wordende elite.

We hebben een nieuwe medewerker, Diarra. 
Hij is net met pensioen. Hij werkte 27 jaar 
voor een Malinese NGO (niet gouvernementele 
organisatie) die zich bezighoudt met 
familieplanning. Bij die NGO. was hij 
schoonmaker en notulist van de vergaderingen, 
dezelfde NGO waar Baba ooit werkte tot hij 
besloot nooit meer voor een NGO te werken.

Bij ons is hij nu verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen van het schooltje en hij geeft 
de alfabetiseringslessen. De eerste dagen was 
hij danig in de war. En toen ik hem uitnodigde 
voor een gesprek barstte hij uit in een lange, 
onbedaarlijke huilbui. Tussen de tranenvloed door 
gaf hij met horten en stoten veel voorbeelden 
over de bureaucratische, hiërarchische en 
verziekte atmosfeer op zijn werk. Een lege huls 
vol met protocollen, opgelegd door de westerse 
donateur met goede bedoelingen, uitgevoerd door 
de Malinese functionarissen met catastrofale 
gevolgen.

Het is exemplarisch voor de manier waarop 
de lokale NGO’s die ik hier ken, werken. De 
donateur geeft geld maar de voorwaarden 
die daaraan verbonden zijn verstikken en 
vermorzelen de nog aanwezige culturele 
waarden. Bureaucratisch wordt nauwgezet 
nagestreefd om te voldoen aan die voorwaarden 
of in ieder geval de schijn op te houden, anders 
komt er geen geld meer vrezen ze. Maar wat 
de donateur niet ziet is de enorme menselijke 
ellende die zich achter die façade voltrekt plus 
wat er in werkelijkheid van het geld gerealiseerd 
wordt of eigenlijk vooral niet gerealiseerd wordt.

Een Afrikaan heeft ooit gezegd:
“Afrika is beroofd van zijn substantie en wat het 
gekregen heeft, bleek bovendien beroofd van 
inhoud.”

Diarra, die begint ondertussen zijn draai te 
vinden en komt elke dag met nieuwe, originele 
ideeën. Hij kan het echter nog niet nalaten om 
innerlijk en uiterlijk dubbel te klappen als hij 
mij, de blanke weldoenster, onverwacht op zijn 
pad vindt. Gelukkig wordt hij door de anderen 
daarover hartelijk uitgelachen dus het zal wel 
slijten.

3. Twee handen vol met rijst... Diarra
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4. tERUGBliK 2009-2015

Here Bugu, één grote school
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 aan sEKEM in Egypte. ibrahim abouleish, de 
directeur, adviseerde hen om zelf een plek te creëren waar mensen op basis van 
een vernieuwend ontwikkelingsmodel kunnen leven en werken. 

in de periode van 2009 tot 2015 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 
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, is 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 doel-
groep en bottom-up ontwikkelt. 

2. Vanuit hun oorspronkelijke traditie en vanuit hun geschiedenis van achtereenvol-
gens slavernij, kolonisatie en ontwikkelingssamenwerking wordt het nemen en 
dragen van eigen verantwoordelijkheid als ongewenst gedrag beschouwd.  Dat 
moet dus geleerd worden.

Geschiedenisles van de griot 

Tandenpoetsen Muziekles

Meester sheik
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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 manier 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, zo essentieel om uit de vicieuze cirkel van 
de armoede te komen, wordt gevoeld als zijnde gevaarlijk.  

4. Door de instroom van kapitaal uit het Westen werd en wordt het verschil tus-
sen arm en rijk vergroot. Geld dat bedoeld is voor ontwikkeling komt gedeelte-
lijk 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. Door de loop van de geschiedenis heeft de jonge, werkeloze Malinees de keuze 
uit twee uitersten: aan de ene kant teruggrijpen op de religie, het fundamen-
talisme met als uitwas het terrorisme en de jihad met zijn woede tegen het 
Westen, en aan de andere kant het dwepen met het Westerse ideaal van het 
geld, drugs, alcohol, het leven van de soaps die hier elke avond op tv te zien zijn. 
Een alternatief rolmodel van het midden, sociaal ondernemerschap waarin zowel 
de enkeling als de groep tot zijn recht komt bestaat niet of nauwelijks. Jonge-
ren zijn wanhopig op zoek naar een nieuw antwoord waarmee ze zich kunnen 
vereenzelvigen maar vinden het niet en vallen ten prooi aan een van de beiden 
uitersten. 

6. Uit ervaring kon Yvonne hier later nog aan toevoegen:  
afrikanen zijn trots. Ze zijn ook hartelijk en buitengewoon gastvrij. Maar in 
contact met het Westen beschermen zij hun laatste restje eigenwaarde achter 
de façade van de vriendelijkheid.. Deze trots staat, totdat het absolute vertrou-
wen is gewonnen, in de weg om nieuwe dingen aan te leren, te kijken naar eigen 
fouten en ervan te leren. 

toen Baba en Yvonne in 2009 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 deze problematiek. Maar ook tussen 
hen onderling, als mensen van een verschillende cultuur, was de confrontatie met 
hun eigen waarden en normen enorm 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, was de vraag die zij zichzelf daarbij steeds voorhielden. 
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De medewerkers van Here Bugu (anno 2016 werken er 31 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. Het aantal mensen 
dat op de een of andere manier direct betrokken is bij Here Bugu loopt tegen 
de duizend. De actie radius is moeilijk te schatten maar bedraagt zeker enkele 
duizenden, met name ook door de vele bezoekers uit heel Mali. 
Vanaf het begin waren er een aantal 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.

De regels zijn:
• Geen geweld, noch fysiek, noch verbaal;
• Geen discriminatie op basis van gender, etniek 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.

Sociale training
Er wordt gefocust op overleg, sociale training, ontwikkeling van leiderschap i.p.v. 
hiërarchisch patronaat, 
Een bindende factor bij alle activiteiten zijn 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. Eén avond per week is (was) er bioscoop en 
zondag is spelletjesdag.
De “exit strategie” is gericht op het langzaam verzelfstandigen van het project, 
verantwoordelijkheden overdragen en begeleiden, eigen inkomsten genereren en 
lokale subsidies aanboren. Dat is een lange weg die uithoudingsvermogen, geduld, 
begrip en vooral veel humor vraagt. 
in de beginjaren kwamen er veel bezoekers uit Europa, toeristen en stagiaires. 
Maar vanaf 2012, na de staatsgreep en de moeilijkheden door de oorlog en 
bezetting van het noorden, blijven de bezoeken beperkt tot voornamelijk 
Malinezen. 

“Alles is altijd anders dan je denkt”
Baba

Touwtje springen vóór de school

Kinderen leren over kippen Rondleiding met leerlingen van de landbouwschool
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5. HERE BUGU HEt afGElOpEn JaaR

Een menswaardige ontwikkeling voor een menswaardige toekomst
in nederland stond afgelopen jaar de problematiek over binnenstromende vluchtelingen hoog 
op de agenda. Evenals de vraag waarom niet investeren in lokale opvang.
stichting Rondom Baba ondertussen, bouwt in stilte door aan Here Bugu.
 
toen we met Here Bugu begonnen konden we niet vermoeden dat het land in een paar 
jaar tijd een speelbal zou worden tussen twee uitersten. aan de ene kant het toenemend 
fundamentalisme met zijn extremen in jihad en terreur, aan de andere kant het verlangen 
naar de consumptiemaatschappij van het westen met zijn uitersten in drugs, alcohol, en het 
leven van de filmsterren in de dagelijkse soaps. Aan beide kanten speelt geld een grote rol. 
En de arme, prachtige Malinese mensen, en vooral de jongeren, hunkeren naar een ander 
voorbeeld, een voorbeeld van het midden, een voorbeeld dat ze niet kunnen vinden. Voor de 
meeste jongeren die de kans hebben gehad om naar school te gaan, is er na de school “niets”. 
Geen werk, geen geld maar verveling en diepe schaamte. Een jongere die bijvoorbeeld geen 
medicijnen kan kopen voor zijn zieke moeder voelt dat, met nog het laatste restje traditie en 
eergevoel in zijn ziel, als de ergste vorm van gebrek aan respect. Hij zal alles doen om aan geld 
te komen.

Ondanks moeilijkheden
Wij bieden in een gebied dat bedreigd wordt een alternatief model en zijn dat blijven doen 
ondanks de moeilijkheden. Yvonne was en is bereid door te gaan met haar werk. anders 
dan de media hier doen vermoeden is er vanuit haar directe omgeving geen reden om te 
vertrekken. Het project groeit en wint aan vertrouwen en waardering. De mensen die bij 
Here Bugu horen zijn trots en actief betrokken bij de opbouw van “hun” project. iedere 
medewerker die je de vraag stelt: “van wie is Here Bugu en bij wie ligt de verantwoordelijk”, 
zal antwoorden: “bij ons”. Hij zal niet zeggen: “bij de donateur”. “Wij” kunnen zien dat ze 
die verantwoordelijkheid nog niet kunnen waarmaken, economisch niet, sociaal niet. in 
die zin is Here Bugu te beschouwen als één grote opleiding, een scholingsproject voor alle 
betrokkenen. 
De burgemeester van Mopti vertelde laatst aan iemand dat Here Bugu langzaamaan bij 
iedereen bekend is. Er wordt over gesproken en het heeft ieders sympathie. 
Het aantal reguliere medewerkers groeide het afgelopen jaar van 10 naar 31. Dat lijkt weinig 
maar de impact van onze manier van werken is enorm. 

Baba neemt steeds meer de rol op zich van leidinggevende terwijl Yvonne zich voor een 
groot deel terugtrekt uit de dagelijkse leiding. Zij staat Baba terzijde als coach en houdt zich 
daarnaast bezig met het aansturen van de samenwerkingsprocessen en het opbouwen van 
het schoolprogramma. Ook de verslaggeving, leiding van de financiële administratie en de PR 
vallen onder haar taken, alles in nauw overleg met het bestuur in nederland.

Organisch model
Baba is al die jaren onderdeel gebleven van de maatschappij die leeft op de ondergrens van 
de armoede. Hij zou niet anders willen. Hij weet als geen ander wat er speelt, wat er leeft 
en wat er nodig is. Hij is degene die voortdurend met nieuwe ideeën komt, verder wil en 
ver in de toekomst kijkt. Baba en Yvonne sturen samen Here Bugu, er komen projecten bij, 
er vallen projecten af die niet goed aanslaan. De projecten die goed lopen worden verder 
verdiept. Zo ontstaat langzaam een organisch model dat goed op elkaar ingespeeld is. 
Maar bij alle projecten ligt de focus op leren: verantwoordelijkheid leren nemen en dragen, 
samenwerken en communiceren. En voor Here Bugu in zijn geheel wordt steeds gekeken of 
het economische, het sociale en het culturele aspect goed met elkaar in balans is. Dat is een 
menswaardige ontwikkeling voor een menswaardige toekomst. En alleen zo’n ontwikkeling 
kan duurzaam zijn. 

“Het weinige dat ik weet, heb ik te 
danken aan mijn onwetendheid”

Guitry

“Ben jij Alibaba met de gele auto?” vroeg een bulderende stem door de telefoon aan Baba. 
Het was de burgemeester van Tonka, een plaatsje aan de andere kant van de Niger vlak voor 
Timbouctou. Of hij Here Bugu kon bezoeken want hij had erover horen praten en hij zocht 
inspiratie voor de wederopbouw van zijn dorp. Baba haalde hem op en gaf hem een rondleiding 
over het bedrijvige Here Bugu. In de Salle de Jip raakten we tenslotte met elkaar in gesprek. De 
man was van slag. “Dit hier, is een wonder”, zei hij. “Zoiets heb ik nog nooit gezien”. Dit lijkt in 
niets op de projecten die ik ken. Hier leeft de Afrikaanse ziel en toch is het anders. Dit zouden 
we overal in Mali moeten hebben, dan is er geen kans op oorlog, dit is een vredesinitiatief ”.
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6. pROJECtEn En finanCiElE 
VERantWOORDinG

DE pROJECtEn
(Dit overzicht valt gelijk aan de volgorde van 
het financieel jaaroverzicht)

ElEKtRiCitEit
Here Bugu heeft zijn eigen elektriciteit van 
zonnepanelen en een generator op dieselolie. 
Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere 
generatoren voor de werkplaats en voor 
het oppompen van water voor bevloeiing en 
de visvijver. Dit jaar zijn alle accu’s van de 
zonnepanelen uitgeput geraakt ( d.w.z. alleen 
elektriciteit als de zon schijnt en geen opslag) 
dus daar zullen nieuwe accu’s moeten worden 
aangeschaft.
We kregen dit jaar een partij nieuwe waka-
waka’s cadeau waar we veel mensen blij mee 
konden maken.
Het windmolenproject onder leiding 
van stichting EsH (energy solution for 
humanity) is weer opgestart. Begeleiding 
gebeurt via skype vanuit nederland en 
Bamako. afgelopen maanden zijn twee 
windmeetmasten gebouwd en geïnstalleerd, 
de eerste compleet zelfstandig gemaakte 
windmolen is in de maak en kan het 
energiepark in de toekomst versterken.

tRanspORt
De auto’s hebben zwaar te lijden in dit 
klimaat. De grote 4wheeldrive de Kanarie, 
wordt oud maar levert nog wel het 
leeuwenaandeel in alle vervoer. We zijn in 
overleg met Rijk Verkerk die ons steeds helpt 
met onderdelen en advies over een opvolger. 
Daarnaast hebben we een kleine peugeot 
voor de boodschappen, een volkswagenbus 
voor vervoer van kinderen en mensen en 
vervanging van de Kanarie, een tractor met 
aanhanger en een motor. Voor al het vervoer 

geldt dat de kosten van onderhoud stijgen 
naarmate de auto’s ouder worden. Ook alle 
diesel nodig voor het transport valt onder 
deze post.

aDMinistRatiE REiZEn 
intERnEt
Deze kosten houden we zo laag mogelijk. 
Het internetabonnement in Mali is duur, er 
zijn wat lokale reizen voor overleg en de 
vliegtuigtickets Mali-nederland en v.v. (Deze 
laatsten zijn gedekt door een extra schenking 
aan de stichting.) Ook kantoorbenodigdheden 
in Mali en nederland vallen hieronder.

DiEREn
Het geliefde paard nicolas overleed door een 
slangenbeet. twee honden legden het loodje 
door vergiftiging. Er zijn nu twee honden 
voor de bewaking, toubab en tjakko 2.
Het project met de franse legkippen werd 
afgerond en niet voortgezet. De kippen 
zijn te gevoelig voor het klimaat en hebben 
heel veel antibiotica nodig. Wel zijn er 
vleeskippen, lokale- en brahmankippen. Door 
het overlijden van de honden zagen wilde 
katten een kans en zij doodden veel kippen, 
ook een besmettelijke ziekte maakte veel 
slachtoffers. Bamoi is verantwoordelijk voor 
het pluimvee en is bezig langzaamaan een 
nieuwe populatie op te bouwen. samen met 
hem wordt gezocht naar een vorm waarbij 
dit project zelfstandig binnen Here Bugu kan 
worden, onder zijn verantwoordelijkheid. 
Daarvoor is wel enige investering nodig aan 
inkoop van nieuwe kippen en voer.
naast de kippen zijn er eenden waarvan er 
dit jaar de eersten geleverd zijn aan een hotel 
ter consumptie.

in zijn algemeenheid is Here Bugu te beschouwen als één grote school, van kinderen tot 
volwassenen. als het vertrouwen eenmaal is gewonnen en de didactiek aansluit aan wie ze zijn 
en wat ze kunnen, zijn de resultaten zeer hoopgevend. alles staat met elkaar in verbinding en 
stimuleert en inspireert.

HERE BUGU, de gemeenschap
Elke werkdag wordt gestart met alle medewerkers, extern en intern in een kring op de grote 
open ruimte voor de school. Oefeningen en spel om de samenwerking te bevorderen. Deze 
oefeningen zijn geliefd en beïnvloeden merkbaar het saamhorigheidsgevoel en de manier van 
samenwerken. allerlei vooroordelen en discriminatie op basis van etnische groep, gender 
of religie verdwijnen en vooral ook ingewortelde, vaak traditionele en belemmerende 
omgangsvormen worden met veel humor maar ook concentratie overwonnen. De oefeningen 
worden gegeven door Yvonne maar ook afwisselend door de medewerkers zodat het 
voortgezet wordt bij haar afwezigheid. 
Op maandag is er een werkbespreking met alle medewerkers. Daarnaast is op eigen initiatief 
een medewerkers overleg gestart zonder leidinggevenden. tussen de middag is er voor 
iedereen een warme maaltijd. Op zondag is er spel en knutselen voor de jonge medewerkers 
die op Here Bugu wonen. Zij hebben sinds kort ook een computerhoek waar ze o.a. films 
kijken met jongeren uit de omgeving. De buitenbioscoop op zaterdag die veel publiek trok uit 
de wijde omgeving hebben we om veiligheidsredenen helaas moeten stoppen.
naast dit alles zijn er de gebruikelijke traditionele feesten. aan het einde van de Ramadan 
wordt het vlees van een koe verdeeld onder de medewerkers en de zeer arme mensen uit de 
naaste omgeving, een geste die heel erg gewaardeerd wordt. 

Doordat Baba steeds meer organisatorisch werk doet en Here Bugu naar buiten toe 
vertegenwoordigd (o.a. veel rondleidingen), is er een projectmanager aangesteld, Oumar. 
Onder hem staat Hamza, opzichter, chauffeur en hij regelt het transport. nieuw is Diarra, 
verantwoordelijk voor alle educatieve aangelegenheden. De school, maar ook alle andere 
vormen van onderwijs. Hij geeft aan het einde van elke werkdag lessen in lezen, schrijven en 
frans aan analfabete (de meeste) medewerkers.
sedou is de gardien, verantwoordelijk voor het welzijn van Here Bugu en assistent van 
Yvonne. Zijn vrouw is de kokkin voor de medewerkers. Ook zijn er sinds kort twee jonge 
medewerkers, een daarvan heeft marketing gestudeerd op de universiteit van Bamako, die 
zich bezig houden met registratie van de moringa, werkschema’s maken en de financien 
bijhouden van de verschillende projectkassen.

Onder de financieren van deze groep vallen de vergoedingen van alle medewerkers. 
We spreken niet van salarissen omdat Here Bugu een scholingsproject is. Zodra 
projectonderdelen rendabel zijn en voldoende verdienen (zie dieren en landbouw) zullen 
medewerkers, die dan ook hun eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hebben 
bewezen onder de paraplu van Here Bugu een salaris gaan verdienen in verhouding met de 
winst die ze maken.

Volkswagenbus de eenden de windmolens
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Er zijn twee grote duiventorens gebouwd. De 
duiven zijn interessant vanwege bemesting van 
het land en voor de verkoop. Ook daar ligt 
een begroting voor klaar.
De vissen: dit jaar eerste inkomsten. Baba is 
uitgenodigd om deelnemer te worden in een 
project viskwekerijen met subsidies van de 
overheid. Ondertussen gaan we bescheiden 
door met de middelen die we hebben.

lanD En tUinBOUW
De moestuinen
Morre is verantwoordelijk voor de 
moestuinen en we konden dit jaar voldoende 
kwalitatief zaad kopen. Het is een logistieke 
uitdaging voor de medewerkers om te zorgen 
dat oogst en verkoop op de markt goed op 
elkaar zijn afgestemd. Ook dit project willen 
we langzaam gaan verzelfstandigen zodat de 
medewerkers er in de toekomst hun eigen 
levensonderhoud mee kunnen verdienen. 

De Moringa
Veel aandacht en werk dit jaar voor het 
Moringa project. Een gedeelte van de tweede 
hectare is beplant. Omdat we een kwalitatief 
goed product willen en willen exporteren, in 
poeder en thee, hebben we een Europees bio 
certificaat aangevraagd in samenwerking met 
de Belgische stichting Mali ka di en inmiddels 
ook een Malinees certificaat voor Mali, 
daarin zijn we de eerste. Daarmee kunnen 
we verkopen in apotheken in heel Mali. Deze 
procedure is in volle gang. Ondertussen 
verkopen we wel al aan mensen uit de 
omgeving. Er is enorme belangstelling voor. 
De zadenoogst van dit jaar is overweldigend. 
Een agronoom vanuit het departement de 
L’Eau et Forêt begeleidt het project één 
dag per week. Het is een lange weg van 
zaad naar poeder die veel zorgvuldigheid, 

discipline, hygiëne en overleg vraagt van 
de medewerkers. Maar ook internationaal 
overleg over verpakkingen, etiketten, 
exportregels e.d. We zijn hierin op de goede 
weg en gaan ervan uit dat de inkomsten zullen 
stijgen. Op dit moment kampen we met 
gebrek aan water, daarvoor zal binnenkort 
een nieuwe put met grote diameter geslagen 
worden. Ook het drogen van de Moringa in 
de vochtige maanden van juli tot oktober 
levert problemen op. 

DE BOUW
Veel onderhoud was nodig aan de bestaande 
gebouwen; de inrichting van een kantoortje, 
opnieuw schilderen van de school en 
vervanging van plafonds, nieuwe ijzeren 
deuren en de bouw van twee overkappingen 
voor de school en voor het werkatelier. Ook 
zijn er twee grote duiventorens gebouwd (zie 
dieren).
Onder deze post valt ook vernieuwing van 
werkmateriaal. We konden dit jaar voldoende 
nieuwe gieters, landbouwwerktuigen, 
tuinslangen en kruiwagens kopen.

sCHOOl En sCHOlinG
De kinderen van de school komen stuk voor 
stuk uit de allerarmste gezinnen en hebben 
een zwaar bestaan. Er zijn nu 35 leerlingen. 
Ondanks veel aanvragen is er voorlopig een 
stop om eerst de inhoudelijke kwaliteit te 
kunnen verbeteren. Er zijn twee klassen, 6 tot 
8 jarigen en 9 tot 14 jarigen.
naast lessen in lezen, schrijven en rekenen 
van de twee onderwijzers is er aan het begin 
van elke dag sport en spel (daarna handen 
wassen en tandenpoetsen) en verder verdeeld 
over de week handwerken, geschiedenis over 
Mali gezongen door een griot (troubadour), 

de duiventorens

de Moringa

de gereedschappen de vissen de wortels
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UitGaVEn 2015  
Huishouding Here Bugu € 24.035
Elektriciteit €   3.771
transport € 10.983
Reizen en administratie €   8.110
Dieren €   1.718
land- en tuinbouw €   6.391
Bouwmaterialen en gereedschap €   7.179
school, opleidingen, cursussen €   8.924
Grond, aanschaf aflossingen €   1.204
Totaal €  72.315 

GiftEn 2015
fondsen € 27.616
Donaties particulieren € 27.116
Overig €   4.461

inkomsten Here Bugu door 
verkoop en verhuur

€   6.365

inkomsten windmolens € 3.596
Totaal € 69.154

“Ik zoek niet, ik vind”
Picasso

muziekles met een muzikant (er komt een 
kinder Here Bugu orkest), schilderen en 
kleien, en eenmaal in de week een bezoek 
aan één van de projecten van Here Bugu. 
We streven ernaar om ook sommige 
medewerkers te betrekken in het onderricht.
Er werden op Here Bugu dit jaar 20 prachtige 
schoolbanken met zitkussens gemaakt. Ze 
zijn makkelijk verplaatsbaar en ideaal voor de 
groep jongste kinderen. Ook kwam er veel 
schoolmateriaal uit nederland.
De kinderen zijn een deel van Here Bugu en 
Here Bugu is een deel van hen. Het is niet 
te beschrijven hoe een knoedel ongewassen, 
agressieve, ongelukkige kinderen is veranderd 
in een groep schone, gelukkige, zingende 
kinderen. Hier zitten zeker toekomstige 
medewerkers bij.
De school heeft drie lokalen waarvan één 
in gebruik is als algemeen atelier (niet te 
verwarren met het werkatelier van de 
windmolens elders op het terrein). 
We kregen 4 ijzeren schoolkasten uit 
nederland. 
Ook de medewerkers krijgen dagelijks les 
in lezen, schrijven en de franse taal in het 
atelier.
De vijf vrouwen uit Dialangou die de 
cursussen geven in het koken met de cookits 
(kartonnen zonnekokers) en de hooimanden 
(dit project is in samenwerking met de nl 
stichting solarcooking Kozon) reisden dit 
jaar naar segou voor een opleiding van twee 
weken in het zelf maken van de cookits en 
hooimanden. Binnenkort nemen zij één 
maal per week het atelier in gebruik om zelf 
cookits te gaan maken. 

pROJECt aRMBanDEn
in samenwerking met de nederlandse 
kunstenares laura de Monchy is een project 

gestart met Malinese jonge vrouwen voor 
het maken van prachtige armbanden: oude 
techniek in een nieuw jasje.
De armbanden zijn te koop in nederland 
(oa bij Betsy palmer) en in amerika (bij 
anthropologie) en via een webwinkel (http://
shop.laurademonchy.com).
De opbrengst komt ten goede aan Here Bugu 
en dit project financiert zichzelf.

pROJECt tassEn
Ook de vervaardiging van leren tassen met 
de naam Here Bugu loopt nog steeds door. 
in nederland te verkrijgen bij de secretaris 
van Rondom Baba, in Mali bij taxi Bamako in 
Bamako.

Dit zijn de hoofdlijnen. Er is veel beweging 
op Here Bugu, snelle en langzame, alles staat 
met elkaar in verbinding en inspireert elkaar.
Om een idee te geven over de inkomsten 
en uitgaven voegen we een klein overzicht 
toe (niet ter vervanging van het financieel 
Jaarverslag 2015 dat op de website te vinden 
zal zijn). Doordat we het vertrouwen van 
de bevolking genieten en onze methode 
werkzaam blijkt zou veel meer mogelijk 
kunnen zijn. Wat we met de beschikbare 
financiële middelen kunnen doen, doen we, 
en meer. 
afgelopen jaar zijn de giften van particulieren 
praktisch gelijk gebleven wat geweldig is. 
Vanuit fondsen en bedrijven hebben we 
echter €20.000 euro minder ontvangen. We 
hopen dat dit verslag aanleiding is om meer 
donateurs en fondsen te werven om onze 
projecten en inspanningen financieel mogelijk 
te maken. Daarmee kunnen we een veilige 
toekomst voor Here Bugu garanderen.

de armbanden de tassen in Bamako het Moringazaad Beity van de armbanden de kippende armbanden in Nederland
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7. niEUWE 
OntWiKKElinGEn

Een nederlandse stichting heeft in het land waar het project speelt een 
partnerorganisatie nodig die juridisch en organisatorisch de lokale regels en 
gebruiken kent. Vooral in Mali waar de administratieve en juridische procedures 
sinds de staatsgreep nog steeds niet op orde zijn, is dat van het grootste belang.
stichting Rondom Baba heeft ervoor gekozen om het project Here Bugu allereerst 
in de luwte op te bouwen, als een privé-project van een nederlandse stichting, 
buiten de officiële Malinese erkenning om.
Dit heeft alles te maken met de hiervoor genoemde problematieken die in 
de samenwerking een rol kunnen spelen. in de Malinese samenleving hebben 
bestuursfuncties en NGO’s nogal eens een bureaucratische status die ver afstaat 
van de werkelijkheid van het project. 
Wel is al direct in het begin een lokale partner stichting opgezet, association  
autour de Baba, die eigenlijk alleen op papier bestond maar nog niet in actie is 
gekomen.

in de afgelopen jaren heeft Baba een kring van mensen om zich heen gevormd 
die de idealen van Here Bugu zijn gaan begrijpen en onderschrijven en die zich 
belangeloos voor het werk van de stichting en Here Bugu willen inzetten. Zij 
zitten inmiddels in het bestuur van de association. Onder hen is een jurist en een 
ambtenaar van een departement.

in samenwerking en overleg met het nederlandse bestuur zullen zij binnenkort de 
eerste stappen gaan zetten om een officiële, door de regering goedgekeurde, NGO 
status te verkrijgen. Vervolgens kan Here Bugu dan een officiële status krijgen 
zodat ook voor de moringaproductie en voor de school vergunningen gekregen 
kunnen worden. Dit zijn belangrijke stappen, o.a. om in de toekomst ook lokale 
subsidies en exploitatiekosten te kunnen verkrijgen, voor zover mogelijk. Een 
andere reden is dat Here Bugu dan binnen Mali en ook andere afrikaanse landen 
kan deelnemen aan overkoepelende organisaties van gelijksoortige projecten om 
kennis en ervaringen te delen.

Een andere nieuwe ontwikkeling is de voorbereiding van een programma voor 
een vakopleiding voor jongeren. Het ligt in de bedoeling dat komende zomer als 
pilot tijdens de zomervakantie van de school de eerste opleiding van start gaat 
voor 16 jongeren. Zij zullen leren om de hier veelgebruikte stoelen te lassen en te 
bedraden. Ook een paar van de oudste jongens van onze school zullen daar dan 
aan deelnemen waarna zij zelfstandig stoelen kunnen repareren en misschien zelfs 
maken. Dit project vloeit voort uit de constatering dat kinderen die van school 
komen zonder een vak geleerd te hebben, geen werk kunnen vinden. Dit heeft een 
maatschappij-ontwrichtende werking.

En tot slot: Yvonne is bezig met het maken van een film over Here Bugu. Verwacht 
wordt dat die in juni klaar zal zijn. Op de website en blog zal daar een melding over 
verschijnen.

“Controle is goed, vertrouwen is beter”
F. Minderman

“Succes is not about money and power. 
Real succes is about relationships.”

Verkoop van de Moringa
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8. Wat WE nODiG HEBBEn

Onze aspiraties voor het komende jaar liggen hoog. Wij rekenen op onze vaste 
donateurs en hopen nieuwe te overtuigen van het belang van Here Bugu, als rolmodel 
voor een innovatieve en sociale wijze van samenwerken in ontwikkeling.

Middels dit verslag maar ook door lezingen van Yvonne en door acties van het bestuur 
vragen we een ieder die dit leest om Stichting Rondom Baba financieel te steunen.
naast dit verslag is een meerjarenplan voor de toekomst binnenkort verkrijgbaar. 
Yvonne is een aantal maanden per jaar in nederland en is graag bereid op aanvraag een 
persoonlijke voordracht te houden maar ook bestuursleden zijn hiervoor te benaderen. 

Voor de volgende onderdelen van Here Bugu vragen wij u om een bijdrage:
Het gaat om lopende en nieuwe projecten.

Voor elk deelproject zijn begrotingen op aanvraag verkrijgbaar.

structurele kosten Here Bugu, inclusief vergoedingen medewerkers € 19.763

Elektriciteit onderhoud, diesel en 8 nieuwe accu’s €   8.293

transport; verzekeringen,belasting, reparaties en onderhoud € 11.730

tweedehands 4wheeldrive, ter vervanging van de Kanarie, icl. importkosten € 50.000

Dieren, investering in de verschillende pluimveebedrijfjes, inkoop kippen, 
duiven, eenden, veevoeder en medicijnen.

€  3.544

Moestuinen; zaaigoed, nieuwe planten, onderhoud en vervanging materiaal. €  2.588

Moringa; werkmateriaal zoals waterbakken, hygienisch materiaal, 
verpakkingsmateriaal, onderhoud generators en gaas voor het droogproces.

€12.000

Moringa; waterput grote diameter met pomp en zonnepanelen. € 7.500

Bouw en gereedschappen; onderhoud woningen, stallen, magazijnen, reparaties 
en omheining

€ 6.588

nieuwbouw,onderkomens voor vaste werkkrachten op de tweede hectare € 6.790

school en opleidingen; lesmateriaal, schoonmaakmiddelen, kleding € 4.678

Onderhoud en vernieuwing buitenspeelplaats school € 2.000

pilot project vakopleiding 16 jarigen € 2.000

de Bellavrouwen met de Cookit de school

de windmeetmast Alfabetisering
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KvK: 27304691 als anBi Rsin 818382934
triodosbank: nl98tRiO 078 474 05 93 (BiC code tRiOnl2U)
t.n.v. stg. Rondom Baba, Den Haag

Here Bugu, stichting Rondom Baba
t.a.v. Yvonne Gerner
B.p. 65
Mopti
République du Mali
00223 76825452
yvonne@rondombaba.nl
skype: yvonnegerner
website: www.rondombaba.nl
blog: www.rondombaba.blogspot.com
ook op facebook (page stichting Rondom Baba) 
en te volgen op twitter @rondombaba

postadres:
stichting Rondom Baba
Jacob Mosselstraat 13
2595RD Den Haag
info@rondombaba.nl, (tel ingrid Janszen 06-28 20 03 03)

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 Yvonne Gerner, vormgeving Saskia ‘t Hart)

9. stiCHtinG ROnDOM BaBa

Vergadering

Yvonne schrijft regelmatig op de blog waarin veel te lezen valt 
over de actualiteit en de wijze van werken. 
www.rondombaba.blogspot.com

Landbouwles

Handwerkles

Lezing in Nederland
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In april 2016 besloten de 
medewerkers van Here Bugu  
een groot ‘benediction’ feest 
te geven. Het werd een echt 
Here Bugu feest, een feest 
dat anders was dan mensen 
ooit hadden meegemaakt, 
een feest waar iedereen 
gelijk was.


