
DE SITUATIE IN MALI

De afgelopen jaren heeft u van ons een jaar/werkverslag 
ontvangen rond de maand april. Dit jaar is het niet gelukt 
om dit verslag te schrijven zoals ik het gewend ben. De 
reden hiertoe is de situatie in Mali. Zoals u misschien uit de 
pers heeft kunnen lezen zijn er veel problemen.

Vanaf oktober 2011 hebben we te maken met extreme 
omstandigheden.
Het begon met de slechte oogsten door wederom grote 
droogte dit najaar, vervolgens kidnappings van blanken 
in deze contreien, gevolgd door de invallen van zwaar 
gewapende Touaregs in het Noorden (Mopti ligt tegen de 
grens van het noordelijke bezette deel) met in hun kielzog 
extremistische fundamentalisten gelieerd aan Alqaida. 
Hierop volgde een staatsgreep met daarna een mislukte 

antistaatsgreep, de bezetting van het totale Noorden en 
nu de hongersnood, die nog verergerd wordt door de 
duizenden vluchtelingen.

Door al deze gebeurtenissen is Mali een stuurloos land 
geworden. De meeste hulporganisaties hebben zich 
teruggetrokken. In Mopti zijn de banken gesloten en werkt 
het gemeentehuis maar gedeeltelijk.
Er zijn overal problemen met elektriciteit (en daardoor 
ook met de internetverbinding) door de lage waterstand 
en gebrek aan dieselolie. De werkeloosheid is enorm, 
de bevolking verslagen. Het leger is uit elkaar gevallen. 
Iedereen hoopt op een vreedzame oplossing van de 
problemen.

Volg de ontwikkelingen via de Babablog en de Stichting Rondom 
Baba pagina op facebook.

Here Bugu, juli 2012

Geacht bestuur,

Ondanks de situatie in Mali is ons werk van Rondom Baba, in tegenstelling tot alles in onze omgeving,  
zonder onderbreking doorgegaan. Soms op een laag pitje omdat we geen gebruik konden maken van de 
auto’s en het vervoer van de mensen niet mogelijk of te gevaarlijk is. Het windmolenproject onder leiding 
van Stichting ESH is tijdelijk stopgezet omdat de projectleider hiervan zich hier niet meer veilig voelde en 
uit Mali is vertrokken. 

Het schooltje met 35 arme kinderen uit de buurt is doorgegaan evenals de bouwactiviteiten van 
opslagruimte en dierenverblijven. De actie van Rondom Baba in februari 2012 voor de Graan Bank heeft 
17.000 euro opgeleverd. Hier is graan van gekocht en hiermee kunnen we mensen in de omgeving helpen 
met voedsel, dit is heel hard nodig hoewel we de actie anders gepland hadden. 
De sociale activiteiten zijn doorgegaan en Here Bugu is een levendig centrum, en een rustpunt voor velen 
in deze roerige tijden.

Juist in deze tijden is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden zodat zij een beetje 
inkomsten hebben en we grijpen alles aan wat binnen onze mogelijkheden ligt om dit te organiseren en om 
de families om ons heen met raad en daad bij te staan.

We helpen de mensen uit de wijde omgeving en de mensen helpen ons. Here Bugu als sociaal en 
opleidingscentrum is een lichtbaken in de moeilijke tijden. Doordat het terrein van Here Bugu buiten de 
bebouwde kom ligt en moeilijk te vinden is lopen we hier geen direct gevaar. 
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1. Werkplaats van de windmolens 2. Het voetbalspel 3. Anta, een van de kinderen van Here Bugu 4. Baba Traore 5. Het woonhuis van Sedou en zijn 
gezin en de vaste krachten.



Hoofdingang auto’s en voetgangers1. 
Binnenhof met (a) woonhuis, (b) gastenkamers, 2. 
(c) opslag, (d) houtoven, (e) elektriciteitshuisje, 
(f) Salle de Jip, open conferentie/feestruimte, 
(g) toiletten gasten, (h) buitenbioscoop
Huis gardien en familie met toiletten en kamer 3. 
landarbeiders
Duivenhok4. 
School met 3 lokalen: (a) kinderklas, (b) hout/5. 
ijzer werkplaats, (c) volwassen onderwijs, (d) 
kantoortje (e) toiletten
Ruimte voor arbeiders, (a) keuken (b) open 6. 
kantine
Viskweek met pluimvee, (in ontwikkeling) 7. 
eenden, kippen, kalkoenen, ganzen, 
aalscholvers, (a) eendenhokken, (b) vijver met 
meervallen, (c) waterput, (d) konijnenhok, (e) 
kippenhok

Akker met uien e.d.8. 
Veld met papajabomen9. 
Kinderspeelplaats (in aanleg)10. 
Magazijnen graan en voederopslag11. 
Grote put met pomp op zonnepanelen12. 
Watertoren met bassin voor 2000 liter water13. 
Bassin (moet gerepareerd)14. 
Moestuin met sinaasappel en citroenbomen15. 
Windmolen16. 
Open koeienstal (in aanleg)17. 
Hooistapel18. 
Stal voor paard, ezel, schapen, geiten19. 
Behuizing generator (elektriciteit)20. 
Werkplaats windmolens21. 
Pingpongtafel (in aanleg)22. 
Voetbalspel23. 

HERE BUGU

Plattegrond, gemeten en getekend samen met de kinderen van Here Bugu



Voor mij persoonlijk betekent het dat ik volop in touw ben om samen met de mensen hier voortdurend 
het hoofd te bieden aan nieuwe omstandigheden en problemen. Een noodtoestand vereist andere 
oplossingen en bestedingen dan de geplande. Bovendien hebben we in deze omstandigheden geen hulp van 
stagiaires of gasten die meewerken.

Het is moeilijk om in deze voortdurend veranderende omstandigheden hier het rustpunt te vinden voor 
een terugblik. Wel is het juist nu voor de mensen hier van het grootste belang dat het project door kan 
gaan op de ingeslagen weg. We beschouwen deze diepe crisis ook als een kans om te laten zien dat we een 
duurzaam project zijn en stapje voor stapje maar gestaag ons verder ontwikkelen. 

Gezien dit alles heb ik besloten mijn schroom te overwinnen en u om financiële ondersteuning te vragen 
zonder een uitgebreid verslag van alle werkzaamheden.
Wel sturen we een verslag met foto’s om toch een beeld te geven van het vele werk dat verzet is.
Ook het financieel jaarverslag is nog niet definitief afgerond doordat ik het niet net als andere jaren in 
Nederland heb uitgewerkt met de deskundige.

Mochten er vragen zijn dan ben ik ten alle tijden bereid daar op te antwoorden. Ook kan ik, indien gewenst, 
een presentatie geven over de omstandigheden en belevenissen wanneer ik in Nederland ben. Hopelijk in 
september. In de tussentijd is nieuws via de Babablog te lezen, alhoewel terughoudend over de situatie en 
details vanwege het gevaar wat dat kan opleveren.

Het komende jaar hebben we geld nodig om de mensen aan het werk te houden, land te bewerken voor 
nieuwe oogsten, gebouwen en dierenverblijven af te maken, een noodfonds en activiteiten in Dialangou, 
voor de Bella die momenteel op de rand van het bestaan leven en een vervanging van de oude generator 
voor elektriciteit. 
We sturen U deze brief met een beknopt beeldverslag in de oprechte hoop dat U ons juist nu wilt helpen.

Met vriendelijke groet,
mede namens Baba Traore en het bestuur van Stichting Rondom Baba,

Yvonne Gerner

6. Het monster (de generator die eeuwig stuk is) hij is aan vervanging toe. 7. De school is uit en de kinderen komen naar buiten 8.Aalscholvers 9. de 
tweede waterput 10. Yvonne en de schapen en het paard.
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1. De stal voor de schapen en het paard 2. Toneelspel in de salle de Jip 3. De hoofdkalkoen 4. Het oudjaars feest 5. Het werk op de akker



1. Het volwassenenonderwijs, 2. Salle de Jip 3. Het huis van Sedou en de vaste krachten 4. Onze tractor met aanhanger 5. De gereedschappen hebben 
een mooie plek gekrege in de ateliers. 6. De moestuin ligt er prachtig bij. 7. De watertoren. 8. De papaya’s 9. Het huis waar Yvonne woont en werkt. 
10. De aanbouw van de kantine ne de buitenkeuken 11. De aanleg van de koeienstal bij aanvang 12. De entree met grenadine bomen en Oleander 13. 
De hangar, of Salle de Jip, vernoemd naar een jonge Nederlandse bezoeker die inmiddels overleden is aan botkanker. Hier worden vergaderingen en 
feesten gehouden, er worden spelletjes gespeeld. Het is de ontmoetingsplek van Here Bugu. 14. De gastenkamer

 4

 1

 7

 5

 6

 8

 2  3

 12

 10

 9

 11

 14

 13



 1

 2

 4

 5

 6

 8

 3

 11 10 9

1. De graanbank op volle touren. 2. Hamsa, de opzichter van het terrein, 3. Kleine Baba. 4. Amadou, een vaste kracht, met de schapen. 5. Kaziem 
doet een vogel na. 6, Sali, de vrouw van Sedou. 7. Lami, een van de kinderen van Here Bugu. 8. Idrissa en Oumar. 9. Morre, een vaste kracht. 10. 
Sedou, de onmisbare en trouwe gardien van Here Bugu. 11. De pelikaan, een oorlogswees 12. Moussa, de leerbewerker die tassen en andere dingen 
maakt van schapeleer.
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KvK: 27304691 als ANBI
Triodosbank: 784740593
t.a.v. stg. Rondom Baba, Den Haag

Stichting Rondom baba
Yvonne Gerner
B.P. 65, Mopti
République du Mali
00223 76825452
yvonne@rondombaba.nl
skype: yvonnegerner
website en blog: www.rondombaba.nl 
page: www.facebook.com/#!/RondomBaba

postadres:
Stichting Rondom Baba
Molslaan 105
2611 RK Delft

bestuursleden:
mevrouw S. L. ’t Hart te Delft
mevrouw E. C. A. Kisman - de Rooij te Den Haag
de heer J. J. J. Peskens te Amsterdam

DOELSTELLINGEN
In het centrum van onze aandacht staan die armen in de omgeving van Mopti en Sévaré die zichzelf willen helpen. Zoals de chef 
van Dialangou het formuleerde: 

“Ik vraag geen geld, ik vraag geen voedsel, hoewel we honger hebben, maar ik zoek verwanten die ons willen helpen uit deze situatie te 
komen”.

De hoop van deze mensen op verbetering kan werkelijkheid worden wanneer zij merken dat wij naar hun luisteren, hun 
behoefte begrijpen en volgens plan een programma uitvoeren dat blijft draaien totdat het werk erop zit. Het begint bij hen, van 
onderop, niet van boven af. Stichting Rondom Baba wil werken op lokaal niveau, daar waar we de armen persoonlijk tegenkomen, 
met hun kunnen samenleven, naar hun verhalen luisteren, met hun eten en vrienden met hun worden. De armen zelf zijn de 
experts die weten wat ze nodig hebben. Wij helpen, niet door ze cadeaus te geven, maar door ruimte te creëren waarbinnen 
gedragsverandering mogelijk is, gedragsverandering die nodig is om uit de vicieuze cirkel van de armoede te komen.

BETROKKENEN BIJ STICHTING RONDOM BABA
Yvonne Gerner woont op het project zelf, Baba Traore woont met zijn gezin in Mopti. Samen hebben zij de leiding over al het 
werk. Naast Baba zijn er vier vaste werkkrachten die op Here Bugu wonen en werken, Sedou de gardien met zijn familie en de 
knechten Morre, Idrissa en Amadou. Dan zijn er tussen de 5 tot 10 dagloners dagelijks aan het werk op Here Bugu. Daarnaast 
zijn er Malinese vrijwilligers zoals een arts en een onderwijzeres. 
Here Bugu is een centrum voor de omringende jeugd en er komen dagelijks mensen die met raad en daad worden bijgestaan. 
Het schooltje had dit jaar 35 kinderen, en velen op de wachtlijst. De ouders komen voor advies, de gezondheidsdienst gebruikt 
het als uitvalbasis voor de vaccinatie van kinderen, kortom het is een zeer actief centum in de omgeving. Daarnaast is er nog de 
helpende en adviserende funtie voor het Bella dorp dat uit ongeveer 500 families bestaat. Er is een kring van vertrouwelingen, 12 
mensen uit verschillende lagen van de bevolking die Baba en Yvonne terzijde staan. Dit alles opgebouwd in drie jaar dank zij de 
hulp van fondsen en particulieren.  
Stichting Rondom Baba heeft in 2011 ongeveer 100.000 euro aan donaties onvangen. Hiervan is ongeveer 95% direct ingezet 
voor de opbouw en onderhoud, salarissen en leermiddelen op Here Bugu.  Een gedetaileerd financieel is overzicht per email op 
te vragen. 

DE TOEKOMST
We werken er hard aan om zelf ook inkomsten te genereren door land te 
bebouwen (en daarmee ook weer werk te verschaffen) en met de producten 
van de boerderij te verdienen. Het afgelopen jaar hebben we echter ook veel 
moeten helpen door het noodfonds.
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1. Zonnepanelen zorgen overdag voor elektriciteit. 2. De viskweek vijver 3. De windmolen 4. Christian, de arts op 
Here Bugu
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De kring van vertrouwelingen van Here Bugu. 


