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stichting

Nieuws van Here Bugu

Stichting Rondom Baba werkt in Mali aan verbetering van de leef- en 
werkomstandigheden van de extreem armen. De Stichting is van mening dat 
alleen gedragsverandering, gecombineerd met werk en opleiding, de vicieuze 
cirkel van de armoede kan doorbreken. Daartoe heeft zij het centrum 
‘Here Bugu’ opgericht waar samen geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd wordt.

Jaarverslag 2013 en vooruitblik 2014

“Darkness cannot drive out darkness; only light can do that.
Hate cannot drive out hate; only love can do that.”
Martin Luther King jr uit: A testament of Hope

www.rondombaba.nl

Het enige duurzame antwoord op oorlog is de bevordering 
van cultuur op alle gebieden, cultuur en nog eens cultuur
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“Waar we hadden gedacht de buitenwereld in te gaan, gaan we naar het 
middelpunt van ons eigen bestaan, waar we hadden gedacht dat we alleen 
zouden zijn worden we omringd door de hele wereld”

Joseph Campbell in De held met de duizend gezichten

1. Voorwoord VaN BaBa Traoré

L’équipe de Here Bugu, par ma voie, veut d’abord salué le courage, le dévouement et les ceindre 
de Yvonne à Here Bugu. Tous le plaisir est pour nous de la remercier pour sa disponibilité et son 
amour. Nous remercions aussi les fonds et donateurs et les gens qui nous appuis moralement et 
matériellement. C’est grâce à vous que Here Bugu marche.
On vous dit merci encore d’avoir placer la confiance a notre manière de travailler. Vos fonds et vos 
donations sont utiliser directement aux développements de la bien être de les extrêmes pauvres. Si 
vous voyez comment ca nous va droit aux coeurs vous aller être très heureux que vous avez pris la 
décision de nous aider.
Actuellement Here bugu est en phase de la mise en oeuvres des différentes activités lucratives pour 
que nous prendre certain frais en charges.  Nous espérons que nous pouvons compté sur votre appui 
encore dans ce processus. Cordialement Baba Traore

Namens de hele equipe van Here Bugu wil ik allereerst de moed, toewijding en het omgorden 
begroeten van Yvonne op Here Bugu. Met alle vreugde van onze kant bedanken we haar voor haar 
beschikbaarheid en haar liefde. We bedanken ook de fondsen en donateurs en de mensen die ons 
moreel en financieel ondersteunen. Het is dankzij U dat Here Bugu bestaat.
We danken U nogmaals voor het vertrouwen in onze manier van werken. Uw bijdragen en donaties 
worden direct ingezet voor de ontwikkeling van het welzijn van de extreem arme bevolking. Als u zou 
zien hoe ons dat direct in onze harten raakt dan zou u heel blij zijn dat U het besluit hebt genomen 
om ons te helpen. 
Op dit moment is Here Bugu in de fase aangeland om de verschillende activiteiten rendabel te maken 
opdat we wat gaan verdienen. 
Wij hopen dat wij op uw steun in dit proces kunnen blijven rekenen.
Met vriendelijke groet, Baba Traore
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1. Voorwoord VaN BaBa Traore
de hele equipe bedankt Yvonne en alle mensen die steunen

2. KleiNe gescHiedeNis VaN sTicHTiNg roNdoM BaBa eN   
Here Bugu
“dit is wat Mali nodig heeft”

3. waardeN, KwaliTeiTeN eN uiTdagiNgeN
duurzaam, bevlogen, positief, wederkerigheid en van onderop

4. iK zie, iK zie waT jij NieT zieT…
één van de vele BaBaBlogs van Yvonne, dit keer over ontwikkelingssamenwerking.
“als groentje levend tussen en met de arme bevolking in de derde wereld was ik de eerste 
jaren totaal verbijsterd over wat ik te zien kreeg. ik wist niet dat corruptie op zo’n grote schaal 
en op zoveel gebieden zelfs maar te verzinnen was. en argeloos als ik was ging ik er nog wel 
eens over in debat met mensen uit de ontwikkelings samenwerking.”

5. Here Bugu, plaaTs VaN Vrede, iN Mali
waar gaat  Here Bugu over, wat gebeurt er en waar gaat het heen...
de vijf werkgebieden: werk en inkomen, duurzame energie, onderwijs, Kunst en cultuur, 
Toerisme

6. VeraNTwoordiNg uiTgaVeN 2013
wat deden we met het geld in 2013 en hoe hebben we het verdeeld over de verschillende 
projecten.

7. waT HeBBeN we Nodig Voor 2014 eN Verder
er is geld nodig op drie gebieden: concrete korte termijn projecten, jaarprojecten en een fonds 
voor uitbreiding in de komende 5 tot 10 jaar. 

8. HeT BesTuur
in 2013 zijn 4 nieuwe mensen toegetreden tot het bestuur dat we hier aan u voorstellen.

9. colofoN

10. acHTerpagiNa
“only loVe can drive out hate”

iNHoud

Foto omslag: Door het binnenvallen van de terroristen en Jihadisten gingen bewakers zich 
bewapenen. Sedu, de ‘gardien’ van Here Bugu kreeg,  ondanks lang aandringen, geen geweer 
maar een professionele zak/LEDlamp zoals de politie in Nederland ook heeft. Hij schijnt 
150 meter ver en verblindt. Hij was tevreden met dit alternatief en voelt zich veilig bij zijn 
nachtelijke rondes.
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Here Bugu in Mali, nabij Mopti Here Bugu in 2009 Here Bugu in 2013 te zien op google 
Earth

Basil op het hek

“onderwijs is niet het vullen van een vat maar het ontsteken van een vuur.” 
(vrij naar Heraklitis)
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Mei 2006 ontmoet Yvonne gerner Baba Traore in Mopti tijdens haar rondreis door 
Mali. Hij is dan 35 jaar en werkeloos omdat hij niet langer wil werken voor een 
lokale Ngo (Non governmentele organisation) waar hij een baan had als enquêteur. 
Hij kan zich niet meer verenigen met de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en 
de manier waarop met het donateur geld wordt omgesprongen

Yvonne is onder de indruk van zijn capaciteiten, zijn ideeën over 
ontwikkelingssamenwerking en zijn persoonlijkheid. op haar vraag wat hij verder wil 
in zijn leven antwoord hij: ik wil mijn eigen project opzetten, ik weet hoe dat moet 
met extreem armen. Het probleem bij ontwikkelingssamenwerking is dat het altijd 
uitgevoerd moet worden op voorwaarden en condities van het westen en dat werkt 
hier niet. 

Yvonne richt stichting rondom Baba op en betaalt hem een maandsalaris en 
verzamelt geld voor projecten in het dorp dialangou. dialangou is een nederzetting 
voor Bella, de voormalige slaven van de Touareg die na hun bevrijding (1973) 
langzaamaan weggetrokken zijn uit de sahara en zich settelden rondom Mopti.

Na twee jaar, in 2008, bezoeken Baba en Yvonne een project in de buurt van cairo, 
sekem (http://www.sekem.com.) Baba is helemaal ondersteboven. “dit is wat Mali 
nodig heeft zegt hij”, dit is wat ik wil”.
de egyptische directeur van het project adviseert hen een stukje land te kopen en 
te beginnen. Yvonne realiseert zich dat ze dan naar Mali moet om dit project op te 
bouwen. zij verkoopt haar huis,  zegt haar baan op en vertrekt naar Mali.

januari 2009 kopen ze het stukje land, 1 hectare, dat ze Here Bugu (plek van Vrede) 
noemen.
Vanaf die tijd schrijft Yvonne een blog. daar valt te lezen hoe het werk van de 
stichting zich ontwikkelt langs de menselijke meetlat van twee extreem verschillende 
culturen die gaan samenwerken in de personen van Yvonne en Baba. 

2.  KleiNe gescHiedeNis VaN   
 sTicHTiNg roNdoM BaBa   
 eN Here Bugu

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.
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De sjoelbak op Here Bugu: spel is een belangrijk middel in de sociale ontwikkeling

bedrijfsuitje over de rivier met overnachting in tenten met als motto : we zitten in hetzelfde bootje en 
moeten het met elkaar doen.
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we introduceren het beste van onze westerse cultuur en delen  het met de cultuur van Mali. 
geen superioriteit van het westers denkmodel maar het inplanteren van nieuwe waarden en 
normen om het gapende gat te vullen dat ontstaan is tussen oude vastgeroeste traditionele 
gebruiken en de slaafse navolging van het westers consumptiemodel. een situatie die nu o.a. 
leidt tot corruptie op grote schaal.
we doen dat: 

Bottom up: we beginnen onderop, de arme bevolking is onze doelgroep. zij weten heel 
goed wat ze nodig hebben. we werken en leven met hen, zij zijn onze experts.
Lokaal: De armen zijn te vinden op lokaal niveau. Wij richten ons op de specifieke 
problemen van de arme bevolking op het platteland rondom Mopti/Mali
Duurzaam: onze aandacht richt zich op gelijkwaardige relaties in plaats van afhankelijke 
hulp op weg naar zelfredzaamheid. op de lange termijn worden zij eigenaar van hun eigen 
project: Here Bugu.
Positiviteit: problemen worden getransformeerd naar nieuwe kansen. op alle gebieden 
bieden we positieve oplossingen. Veel voorbeelden daarvan zijn te vinden op de blog.
Wederkerigheid: de wederkerigheid komt ook tot uitdrukking in de lezingen van 
Yvonne in Nederland over hoe de kennis van de afrikaanse cultuur kan bijdragen aan ons 
welbevinden

uiTdagiNgeN
Here Bugu is vooral sociaal een heel sterk project. we hebben alle vertrouwen in de sociaal/
maatschappelijke draagkracht die is opgebouwd.

Voor de commerciële kant hebben we hulp nodig (zie nieuwe projecten). Traditioneel gezien 
heeft het sociale in Mali voorrang op het economische. Voor de gedragsverandering op dit 
gebied hebben we een externe deskundige nodig die ons helpt met het rendabel maken van de 
bedrijfjes en ook kan adviseren in de juridische kanten daarvan. (zie verder hoofdstuk 7)

Vraag-aNTwoord
een veel gestelde vraag is waarom we zoveel tegelijk aanpakken.
de omstandigheden in Mali zijn grillig en zwaar. Niet alles loopt altijd tegelijkertijd. Het klimaat, 
de politieke situatie, ziektes, e.d. maken dat we het risico graag gespreid houden en door de 
loop van het jaar heeft steeds een ander aspect onze extra aandacht.

een andere vraag is naar de kwetsbaarheid, Baba en Yvonne zijn nog de spil van de organisatie.
dat is waar, we zijn in dat opzicht kwetsbaar. echter een ideëel project als Here Bugu zit aan 
personen en hun persoonlijke idealen vast. dat geeft de bevlogenheid en passie om in deze 
omstandigheden überhaupt een dergelijk project uit te voeren. we verzamelen mensen om ons 
heen en leiden mensen op om het draagvlak te vergroten.
Het is een proces dat onze volle aandacht heeft om mensen uit de omgeving om ons heen 
te verzamelen die willen en kunnen meewerken. we staan op goede voet met de lokale 
autoriteiten en hebben hier een “Cercle de Confiance”, een vertrouwenskring van 12 
vrijwilligers die regelmatig bij elkaar komen. 

3.  waardeN eN KwaliTeiTeN eN   
 uiTdagiNgeN
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Baba en ik zijn sinds 2 jaar lokale 
vertegenwoordigers van de PUM, Senior Experts 
Netherlands. Dat is een goede organisatie die 
over de hele wereld experts uitzendt. Deze 
experts zijn Nederlanders die hun sporen 
hebben verdiend op het een of andere werkvlak 
en na hun pensionering vrijwillig hun kennis en 
krachten inzetten om het midden en kleinbedrijf 
in ontwikkelingslanden met hun expertise te 
helpen. Voor Mopti en omstreken (inclusief de 
Dogon en t/m Douentza richting Timbouctou) 
is dit fenomeen nieuw en het kost ons best een 
investering aan tijd om het vertrouwen bij de 
kleine ondernemers te winnen. Toen we net op 
gang waren kwam de staatsgreep en de oorlog 
en werd het stopgezet zonder dat we een project 
hadden kunnen draaien.
Nu zijn de reisadviezen van het ministerie 
versoepeld en zijn we opnieuw begonnen. We 
bezoeken nu, vaak in het weekend als we wat tijd 
hebben in ons overvolle programma, bedrijven 
om hen te informeren over de mogelijkheden 
van PUM. Zo staan we nu in contact met 
een houtbewerkingsbedrijfje, een weverij, een 
metaalwerkplaats die landbouwapparaten 
fabriceert, een automonteursopleiding, een 
plaatstaal bedrijf dat oude auto’s sloopt, een 
bedrijf dat spirulina produceert, een vakschool 
voor vrouwen, een coöperatie voor irrigatie van 
rijstgronden.
Door de bezoeken aan deze bedrijven en de 
gesprekken krijg ik veel informatie over hoe het 
systeem in Mali in het binnenland werkt. We 
komen zoals we zijn, met onze oude auto, in onze 
dagelijkse plunje. Zonder chauffeur, bewakers, 
ijverige NGO medewerkers om ons heen 
(lokale hulpverleningsorganisaties). Er is geen 
ontvangstcomité, geen ceremonieel.

Wat meteen opvalt is de enorme afstand tussen 
het kleinbedrijf en het middenbedrijf. In het 

laatste geval hebben we meer te maken met 
mannen met ruimvallende boubous (jurken van 
gesteven en glanzende satijn), dure polshorloges, 
grote gebaren. Ze zijn wantrouwig omdat Baba 
en ik niet voldoen aan hun beeld van belangrijke 
mensen (ons visitekaartje en de mooie brochures 
van PUM helpen wel om binnen te komen), ze 
praten meteen over geld en concurrentie (gaat 
de expert ook naar het andere bedrijf?). Maar 
als ze vermoeden dat het hun wat kan opleveren 
(weliswaar aan expertise en niet aan grote 
sommen geld uit Nederland wat ze het liefst 
willen) dan gaat het gesprek meer de diepte in.

Maar dan het kleinbedrijf in Mopti en omstreken. 
Armoe troef! Veel kleine ondernemers zitten aan 
de grond omdat ze door de oorlog hun investering 
zijn kwijtgeraakt, hun reserves hebben opgebruikt 
en niets hebben om opnieuw op te bouwen. 
(door het wegvallen van toerisme hebben de 
toeleveringsbedrijven geen klanten meer, door 
veelvuldige uitval van elektriciteit functioneerden 
zagerijen, kleermakers, melkhouderijtjes enz. 
niet meer). PUM vraagt (begrijpelijk) een 
kleine bijdrage van de klant, overnachtingen en 
maaltijden voor de expert. Zelfs dat is voor deze 
mensen vaak niet op te brengen. (PUM doet zijn 
best om daarin tegemoet te komen vanwege de 
moeilijke omstandigheden hier).

Daar komt nog iets anders bij. Op dit moment zie 
je in het hele land met schrikbarende snelheid de 
kloof tussen arm en rijk groeien. Het wordt met 
de dag lastiger voor het kleinbedrijf en de kleine 
particulier om op de oude voet door te gaan. 
Je doet mee in de grootschalige corruptie, die 
plaatsvindt op alle terreinen, van onderneming tot 
lokale NGO en verovert je plek op het toneel of je 
bent aangewezen op het leven van dag tot dag en 
het kleine gescharrel.
Fatsoenlijk een klein bedrijfje opbouwen is uiterst 

4. iK zie, iK zie waT jij NieT zieT……
eeN Blog VaN YVoNNe oVer 
oNTwiKKeliNgs-saMeNwerKiNg, 
gepuliceerd op de BaBaBlog 28-2-2014
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moeilijk en wordt tegengewerkt.
Het is niet zo dat Mali een land is met corruptie, 
de corruptie is het systeem.

In mijn vorige blog beschreef ik een voorbeeld hoe 
moeilijk het ook voor ons is om aan voorraden 
diervoeder te komen, wat we nodig hebben 
om de commerciële kant van Here Bugu op te 
bouwen. Dat was vroeger niet zo volgens Baba. 
De groothandelaren uit de hoofdstad worden op 
dit moment snel rijker, zij kunnen de voorraden 
opkopen, de prijzen gaan omhoog en is er niet 
meer voldoende op de lokale markt te koop. En 
of het nu over koeien gaat, eieren, veevoeder, 
vis, cement, zand…. voor de armen wordt het 
moeilijker om aan de basis mee te kunnen blijven 
doen.

Rondom Baba bekleed hierin een bijzondere 
positie. Wij werken met de armen, Baba is 
er zelf een. Hij gaat de markt op, doet de 
onderhandelingen, speelt ten dele mee in het spel 
maar heeft natuurlijk de garantie van de Stichting 
achter de hand. Daardoor kan hij dingen die een 
arme zonder die garantie en het geld niet kan, 
(met geld alleen komt een beginnend bedrijfje dus 
ook moeilijk aan de bak, daar heb ik voldoende 
voorbeelden van).

Gezien vanuit ons standpunt aan de onderkant 
van de samenleving, lijkt het erop of na de 
staatsgreep en de oorlog ondanks of dankzij de 
“goede” bedoelingen van de armoedebestrijding 
vanuit het Westen de situatie van de armen 
slechter wordt.

Ik had een keer een telefoongesprek met een 
medewerkster van een bekende Nederlandse 
hulporganisatie over een donatie aan onze 
Stichting. Het probleem was dat zij alleen 
doneren aan lokale organisaties om bevoogding 

en corruptie tegen te gaan. Ik vroeg haar of zij 
op de hoogte was van de corruptie in de wereld 
van de lokale NGO’s. Haar antwoord was dat 
het een principe van haar organisatie was om 
alleen aan lokale organisaties te doneren, en ja, 
ze waren op de hoogte van die problemen maar 
zelfs als het geld in de verkeerde handen kwam 
dan stimuleerde het in ieder geval de economie. 
Het is een visie op armoedebestrijding die ik wel 
vaker hoor.

Als groentje levend tussen en met de arme 
bevolking in de derde wereld was ik de eerste 
jaren totaal verbijsterd over wat ik te zien kreeg. 
Ik wist niet dat corruptie op zo’n grote schaal en 
op zoveel gebieden zelfs maar te verzinnen was. 
En argeloos als ik was ging ik er nog wel eens 
over in debat met mensen uit de ontwikkelings 
samenwerking.
In Mali zelf werd dat me niet in dank afgenomen 
en Baba kreeg zelfs een waarschuwing dat hij 
moest zorgen dat ik mijn mond hield.
In westerse groeperingen kreeg ik verschillende 
keren het verwijt: ”jij denkt zeker dat je het beter 
weet met je project”.
Ik vind het een onterecht verwijt. Ik ben er 
inmiddels wel achter dat het vaak niet echt botert 
tussen de grote organisaties voor Ontwikkelings 
Samenwerking en het zogenaamd Particulier 
Initiatief hoewel er vele, opbouwende pogingen 
ondernomen worden om dat te verbeteren. En 
natuurlijk moet ik oppassen dat ik in het vuur van 
het debat niet generaliseer of me laat meeslepen 
door mijn emoties.
Echter het probleem van de Ontwikkelings-
samenwerking is zo complex en zo’n onderdeel 
van de strijd tussen arm en rijk in de hele wereld, 
er zijn zoveel boeken over geschreven, er wordt 
zoveel over nagedacht, er zijn zoveel goede 
projecten dat geen haar op mijn hoofd erover 
denkt dat ik het beter zou weten.

Voor PUM op werkbezoek Mikado spelen Dames op de kookcursus
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Ik weet het echt niet beter. We zijn met Here 
Bugu iets aan het opbouwen waar we in geloven, 
we hebben een visie en een doel, we weten echter 
nog niet hoever we komen. Maar ik kan wel 
vanuit deze positie aan de onderkant heel veel 
zien en horen, veel meer dan vanuit een bureau 
of gedurende een werkbezoek mogelijk is. En ik 
ga met de jaren steeds beter onderscheiden wat 
klopt en wat onderdeel van het systeem is. Wat 
wij bedriegen, verleiden of liegen noemen is hier 
een deel van de cultuur, wordt anders benoemd 
en alom geaccepteerd en zelfs gerespecteerd. En 
ik zit er middenin, maak er als “allochtoon” deel 
van uit en leer er mee om te gaan.

Ik weet niet wat wijs is in deze problematiek. 
Ik weet wel dat we er allemaal onderdeel van 
uit maken, of we nu willen of niet. Het Westen 
verdient veel aan Afrika, verdient aan de armoede, 
in Afrika verdienen de rijkeren via het Westen aan 
de armeren.
Ik geloof in de methode van onderop. Zoals 
Kotlek zegt in zijn boek “Marketing tegen 
armoede”:

“De meest dringende en elementaire behoefte 
van de extreem armen is hoop. En hoop 
wordt werkelijkheid wanneer de doelgroep van 
extreem armen gelooft dat de leverancier van 
een bepaalde dienst naar hen geluisterd heeft, 
hun behoefte begrijpt, en volgens een plan een 
programma kan uitvoeren dat blijft draaien totdat 
het werk erop zit. Het begint allemaal met de 
klant-van onderop, niet van bovenaf.”
Bij de grote organisaties voor 
ontwikkelingssamenwerking zijn de klanten veelal 
niet de extreem armen of de armen. Het zijn 
de hogere en middenklasse die de donorgelden 
voor de bestrijding van de armoede binnenhalen 
en die ze vaak allereerst gebruiken voor de 
verbetering van hun eigen positie en die van hun 
familie. Er wordt door sommigen geschat dat 
uiteindelijk slechts 15% van de donorgelden bij de 
uiteindelijke doelgroep terechtkomt. 

(Kotlek, blz 29).
En de armeren, die arm blijven zonder uitzicht op 
verbetering, vooral de jongeren, worden vervolgens 
een toegankelijke doelgroep voor de extremisten, 
verbitterd, vol haat tegen het systeem.

Je kunt van dit alles moedeloos of verdrietig 
worden. Maar gek genoeg zijn het de arme 
mensen hier die me elke keer weer opbeuren 
en troosten. En gek genoeg zijn het vooral niet 
de grote fondsen bekend van televisie en rijke 
particulieren uit Nederland die Rondom Baba 
steunen.
Het zijn de mensen en fondsen die, net zoals wij, 
geloven dat we een keuze hebben.
Dat we kunnen en mogen kiezen aan welke kant 
we willen staan bij de armoedebestrijding en aan 
welke kant we willen bijdragen.

Yvonne

Hooi voor de dieren Kinderspeelplaats Maandagochtendvergadering met 
de mensen van Here Bugu

Noot van Yvonne:
in de correspondent verscheen onlangs een 
artikel over het baanbrekende boek van de 
franse econoom piketty:
piketty laat zien dat vanaf het jaar 0 tot nu toe 
de curves van kapitalisme en economische 
groei niet gelijk gaan. dat is interessant omdat 
veel ontwikkelingshulporganisaties en ook 
regeringen kiezen voor de opvatting dat als 
het donatiegeld niet bij de armen terecht 
komt het in ieder geval de economische 
groei ten goede komt. een opvatting die ik 
vanuit de praktijk al steeds zeer betwijfelde. 
Het tegendeel lijkt waar: het stimuleert de 
ongelijkheid tussen rijk en arm. Veel geld dat 
hier terechtkomt zie je terug in de groei van 
het privee kapitaal, de armen worden er niet 
beter van maar slechter.
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Here Bugu is een leefgemeenschap van stichting rondom Baba op het platteland in de buurt 
van Mopti, midden Mali op de grens naar het Noorden. de mensen die wonen, werken en leven 
op dit kleine project, behoren tot de allerarmsten uit de Malinese samenleving en zijn afkomstig 
uit verschillende etnische groeperingen.

Gedragen door de bevolking
Here Bugu is in vijf jaar uitgegroeid tot een centrum waar veel mensen samenkomen.
door aan te sluiten bij oude, waardevolle tradities en van daaruit een nieuw samenwerkings-
model en nieuw gedrag te ontwikkelen ontstaat stap voor stap een duurzaam project dat 
gedragen wordt door de bevolking zelf.

Rolmodel
Het heeft zich ontwikkeld tot een oriëntatiepunt en rolmodel voor de wijde omgeving. 
wekelijks komen bezoekers uit heel Mali het project bezoeken. zeker in deze tijd waarin 
Mali op alle fronten in de moeilijkheden is gekomen (op militair, politiek en religieus gebied) 
biedt Here Bugu een alternatief voorbeeld op het gebied van samenwerken in ontwikkeling en 
sociale innovatie. 
er zijn woonhuizen, stallen, een multifunctioneel schoolgebouw, een buitenbioscoop, een hangar 
voor samenkomsten en spel, dieren, planten bomen en struiken, moestuinen, een viskweekvijver, 
kippenstallen, binnenkort een kantine met keuken en terras.
er zijn opleidingen op allerlei vakgebied, cursussen in koken met zonne-energie, alfabetisering, 
franse les en twee klasjes voor kinderen uit de buurt.

elektriciteit komt uit zonnepanelen, soms een windmolen en binnenkort een generator als 
aanvulling; water wordt met zonnepanelen uit de put gepompt naar een watertoren; er worden 
geen chemische producten gebruikt in de tuinbouw. afval wordt niet op de grond gegooid, 
mensen en dieren worden niet geslagen, er wordt niet gediscrimineerd op basis van etnische 
groepering of man of vrouw.

Heet, stoffig en droog
De klimaatomstandigheden zijn zwaar. Het is heet, stoffig en droog. Er is veel malaria. De 
levensomstandigheden worden de laatste jaren steeds moeilijker. Mensen, dieren en gewassen 
zijn vatbaar voor ziekten, spullen zijn moeilijk verkrijgbaar en gaan kapot door stof en hitte. 
waterputten moeten steeds dieper worden gegraven en de regen komt de laatste jaren later 
en teveel of te weinig. Het voedsel wordt schaarser op het platteland.

Vijf gebieden
en toch... Here Bugu groeit tegen de verdrukking in en wordt voor steeds meer mensen een 
lichtpunt en een voorbeeld dat het ook anders kan.
Nu Here Bugu is opgebouwd (er blijft altijd werk in onderhoud en uitbreiding van faciliteiten) 
zijn we begonnen en willen we ons de komende jaren richten op het verdiepen van vijf 
gebieden:

5.  Here Bugu, plaaTs VaN Vrede iN  
 Mali



12

Baba Ada zonnebloemen Kaziem

kolen bananen granaatappels peterselie

tomaten moringa poeder papayaHere Bugu 2009

sla moringa bomen wortelen moringazaad

sinaasappel rijstvelden pommes creve papaya vrucht

sla en wortel tuin verkoop sla vruchten

eenden kuikens zakjes moringaeendjes
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1.werK eN iNKoMeN
Het rendabel maken van verschillende bedrijfjes die al in opbouw zijn onder de paraplu van 
Here Bugu met het doel inkomsten te genereren voor Here Bugu, werk te creëren en opleiding 
te bieden. we zijn gestart met:

Cultiveren van moringa, een wonderboom. de eerste kilo’s moringapoeder die 
onder meer doeltreffend gebruikt worden bij ondervoeding, zijn geleverd en voor een goede 
prijs verkocht. als er mogelijkheden zijn om meer land te kopen willen we allereerst de teelt 
van moringa en verbouw van maïs tot onze prioriteiten maken.

Kippen; de kippenbehuizingen zijn bijna af, er zijn 600 kuikens uit frankrijk die over een paar 
maanden beginnen te leggen en er zijn ras kippen uit de broedmachine die vermengd worden 
met lokale kippen. de kippen zijn bedoeld voor de verkoop van ras kippen, verkoop van 
vleeskippen en eieren. (dit project wordt begeleid door een veearts)

Viskwekerij; er is een grote vijver die nu vol zit met jonge karpers. Vis is een belangrijk 
voedingselement dat schaarser wordt doordat de vis uit de Niger schaarser wordt en 
opgekocht door de hoofdstad.

Eenden, konijnen; deze zijn uiteindelijk bedoeld voor de verkoop aan restaurants die hier 
veel belangstelling voor hebben (het wachten is op de terugkeer van het toerisme)

Tuinbouw: wortelen, sla, mais, vruchtenbomen en medicinale kruiden. op kleine schaal 
wordt verkocht op de markt, producten zonder gebruik van insecticiden. Voor grotere schaal is 
meer land nodig.

Cultiveren van 10 hectare rijstvelden. Hiermee zijn we juni 2013 van start gegaan. de 
gronden zijn gepacht. de oogst van februari 2014 is heel erg tegengevallen door een combinatie 
van te late regen en te vroeg binnenlaten van rivierwater door de rijstgrondenbeheerders in 
ons gebied. we doen graag een nieuwe poging.

Houtbewerking: er is een werkplaats met gereedschap. in de toekomst willen we kijken 
of we hier een klein meubelatelier kunnen ontwikkelen. Nu hebben we een houtbewerker in 
dienst die traditionele houtsculpturen maakt die verkocht kunnen worden aan hotels, toeristen, 
bedrijven.
in ontwikkeling zijn: leerverwerking (leren Here Bugu tassen), traditionele weeftechnieken, 
sieraden, naaiatelier.

“Here Bugu; c’est le planet total...” 

vogelbad in de tuin Franse kuikens krijgen medicijnen Sedou voedt een konijntje
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ii. duurzaMe eNergieVoorzieNiNg
elektriciteit is een groot probleem in Mali. de elektriciteitsbedrijven zijn geprivatiseerd, de 
prijzen stijgen en om onduidelijke redenen valt de elektriciteit veel uit. Here Bugu wil een 
voorbeeldfunctie geven hoe door een goede combinatie van zonnepanelen, windmolens, 
biogas en generator een heel bedrijf van elektriciteit kan worden voorzien. Hiervoor zijn we 
in samenwerking met stichting esH (energy solutions for Humanity) en op zoek naar meer 
partners in deze. Here Bugu draait nu op 10 panelen en binnenkort een generator plus een 
generator voor de werkplaats.
in de afgelopen jaren is op Here Bugu een groep van 9 personen opgeleid onder leiding van de 
Nederlandse ingenieur in windmolens piet willem chevalier in het bouwen van professionele 
windmolens. deze activiteit is stilgelegd i.v.m. de onveilige situatie in Mali voor de betrokken 
ingenieurs uit Nederland maar is momenteel bezig weer op te starten.

iii oNderwijs
de onderwijsmodellen in Mali zijn nog altijd naar westers koloniaal voorbeeld en verouderd.
Kinderen op het platteland gaan vaak niet naar school omdat ze nodig zijn in het huishouden en 
op het land maar ook omdat de ouders geen geld hebben of halfnomaden zijn.
als kinderen hele dagen naar school gaan verleren ze het leven en overleven vanuit de 
traditionele waarden en normen zonder daar een alternatief voor in de plaats te krijgen.
Bovendien is er geen werk als ze van school komen.

op Here Bugu hebben we nu twee klasjes, totaal 40 kinderen van 4 tot 13 jaar. elke klas komt 
vijf dagen een dagdeel (ochtend of middag) naar school, het andere dagdeel helpen ze in de 
familie.
ze krijgen les in rekenen, lezen, schrijven. daarnaast is aandacht voor leven in vrede door spel 
(samenwerking), tekenen, schilderen enz.
Er is een gekwalificeerde onderwijzeres die onder leiding van Yvonne bezig is haar lesmethoden 
aan te passen. Bovendien willen we op korte termijn een oudere Malinees in gaan zetten die 
zich gaat bezighouden met de kunst van het vertellen zodat de kinderen leren communiceren 
(een groot probleem in deze cultuur) en in contact blijven met een deel van de oude 
waardevolle waarden en normen van de Malinese samenleving. Het gat dat nu ontstaan is 
tussen de traditionele waarden en het najagen van het westers consumptiemodel is catastrofaal 
voor de jeugd die geen enkel houvast meer heeft. (er is al gesignaleerd dat sommige kinderen 
op de halve dag Here Bugu school sneller leren dan hun buurkinderen op de openbare 
scholen).
daarnaast zal in de loop van 2014 een avondschool voor alfabetisering gestart worden voor 
Here Bugu medewerkers en belangstellenden uit de omgeving.
Belangrijke cursussen op Here Bugu zijn ook de cursussen voor het koken op zonne-energie 
voor vrouwen in samenwerking met KozoN Nederland. deze worden steeds gecombineerd 
met voorlichting over familieplanning en inwendig onderzoek door een vroedvrouw.

Schoolvergadering Installatie zonnepanelenSchilderen met medewerkers
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iV BeVordereN VaN KuNsT, culTuur eN aMBacHTeN
om te binden, om een gemeenschap op te bouwen, om duurzaam bewustzijn te creëren zijn 
nieuwe rituelen nodig. in ons geval rituelen die boven de religies staan, buiten de gewende 
feesten. echte Here Bugu rituelen. we hebben er al een paar. 

Bedrijfsuitje
we doen elk jaar een bedrijfsuitje. dit jaar gingen we met 21 mensen van Here Bugu 2 dagen 
de rivier op (we waren de eersten na de oorlog) en overnachtten in tenten. de burgemeester 
van Mopti bedankte ons ervoor. dat we met mensen van verschillende etnische groeperingen 
gezamenlijk in tenten overnacht hadden, dat we zo iets deden, hij vond het een voorbeeld. 

Feesten
op 6 januari is er een algemeen Here Bugu feest dat gezamenlijk vormgegeven wordt. oud 
en nieuw is een traditie geworden voor de jongeren die naar Here Bugu komen. ook de 
traditionele feesten worden met de omgeving op Here Bugu gevierd.
daarnaast hebben we de bioscoop op zaterdagavond die door herders, boertjes, kinderen uit 
de wijde omgeving bezocht wordt.
schoonheid is belangrijk in het leven, het geeft troost en steun in de zwaarte van het dagelijks 
bestaan. op Here Bugu wordt daar veel aandacht aan besteed, een nieuw element in de 
samenleving hier. 
Toekomstmuziek is het stimuleren van uitwisseling met Nederlandse kunstenaars en Malinese 
kunstenaars op Here Bugu. we hebben hier de faciliteiten om mensen te huisvesten in tenten. 
we denken ook aan projecten voor kinderen en kleine festivals in de toekomst. 

V. oNTwiKKeliNg VaN eeN acTief ToerisMe
op dit gebied zijn we voorbereid maar de omstandigheden zijn nog niet zo ver dat mensen 
weer het vertrouwen hebben dat Mali veilig is. in het verleden gaven we al aan groepen 
toeristen de mogelijkheid om op Here Bugu in contact te komen met de bevolking en iets 
te leren. we hebben binnenkort een terras waar thee gedronken kan worden en groepen 
ontvangen kunnen worden om voorlichting te geven over ons werk en het leven in Mali. dit 
zou in de toekomst ook een inkomstenbron kunnen worden.

Bedrijfsuitje van Here Bugu met rechts Baba Openlucht bioscoop vanaf de strijkplankPelikaan uit hout

Armoede is een maatschappelijk probleem dat zich zowel op 
cultureel als op rechtskundig/politiek als op economisch niveau 
afspeelt. Elk niveau vraagt een andere aanpak daarom is het 
allereerst belangrijk vast te stellen over welke armoede we het 
hebben.
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werKVergoediNgeN, KosT eN 
iNwoNiNg, HuisHoudeN
€20.752,- op Here Bugu werken voor 
stichting rondom Baba tegen een vaste 
vergoeding per maand rond 10 personen. 
deze mensen zorgen voor al het werk op 
Here Bugu, de moestuinen, boomgaarden, 
dieren, onderwijs, kortom de hele huishouding 
Here Bugu. (zij verdienen tussen €240,- 
(Baba) en 30 euro (de meesten) per maand 
waarvan vier met kost en inwoning. Voor 
Yvonne gerner die op het terrein woont 
op een zeer eenvoudige basis wordt kost 
en inwoning betaald. daarnaast werken er 
vier dagen per week tussen de 10 en 15 
dagloners. zij verdienen tussen de 4 en 2 
euro per dag plus een maaltijd. zij voeren de 
bouwwerkzaamheden uit van alle projecten, 
huizen, stallen, put enz. Verder is in dit 
bedrag inbegrepen de medische verzorging 
voor de medewerkers van Here Bugu, een 
noodfonds voor mensen uit de omgeving, en 
gereedschappen. 

elecTriciTeiTs-
VoorzieNiNgeN
€3.543,- in 2013 waren er 2 generatoren 
voor de elektriciteit. eén daarvan wordt 
gebruikt voor de werkplaatsen, de andere, die 
inmiddels ter ziele is, voor de stroom voor 
Here Bugu (ventilatoren, koelkast, bioscoop). 
dankzij de donaties konden we in 2013 (maar 
de grootste investering vond plaats begin 
2014) de zonnepanelen, met bijbehorende 
accu’s en transformators uitbreiden evenals 

een aanbetaling doen op een grote generator 
die naast de zonne-energie voor de nodige 
energie gaat zorgen.
inbegrepen in het bedrag zijn 100 waka 
waka, zonnepaneellampen voor Here Bugu 
en omgeving. Hierdoor hebben veel mensen 
nu elektriciteit in hun hutten kunnen kinderen 
schoolwerk maken.

BouwMaTerialeN
€9.527,- onder deze post valt: ijzer, zand, 
grint,cement, hout,kortom al het materiaal 
dat gebruikt wordt voor de verschillende 
projecten. in 2013 waren dat: herstel huis van 
de opzichter en knechten, het grote pluimvee 
en viskweek project en het afbouwen van de 
kantine die groter en steviger is uitgevallen 
dan oorspronkelijk bedoeld.

laNd eN TuiNBouw
€3.800,- planten, bomen, zaaigoed voor de 
moestuinen. Verder de pacht, ontginning, 
bemesting en het inzaaien inclusief 
arbeidsloon van 10 hectare rijstvelden.
met steun van ASN Foundation

dialaNgou
€102,- in dialangou hebben we dit jaar alleen 
geholpen met een bijdrage in het eten voor 
het trekpaard in het droge seizoen.

scHool
€284,- Voor de school is zowel in Nederland 
als in Mali, les en spelmateriaal aangeschaft.

6.  VeraNTwoordiNg 
 uiTgaVeN 2013

In dit overzicht geven we een globaal beeld van de inkomsten en uitgaven over 2013. De bedragen 
zijn genoemd om een beeld te geven van de herkomst van de donaties en van de verdeling van de 
beschikbare middelen. Het is niet bedoeld als vervanging van het financieel jaaroverzicht van de 
accountant, dat rond eind mei op de website verschijnt.
Er is in 2013 rond € 66,531- uitgegeven aan de volgende zaken:

De kuikens
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wiNdMoleNs
€670,- de opleiding voor de bouw 
van windmolens is stil komen te liggen 
vanwege het negatief reisadvies. een van de 
deelnemers volgt een middelbare opleiding 
tot boekhouder voor het project en er zijn 
kosten gemaakt voor transport. deze post 
wordt betaald door de stichting: energy 
solutions for Humanity

worKsHops KoKeN MeT 
zoNNe-eNergie
€3.587- Nu de veiligheidssituatie rond Mopti 
weer voldoende is teruggekeerd kan Here 
Bugu deze belangrijke werkzaamheden 
weer hervatten. Vanaf februari 2014 lopen 
de cursussen weer voor vrouwen die leven 
onder extreem arme omstandigheden. Het 
bedrag is besteed aan de voorbereidingen: 
laten vervaardigen van houtbesparende 
stoven, cookits(de dozen waarin gekookt 
wordt) en hooimanden voor 75 vrouwen.
met steun van Wilde Ganzen

diereN
€1.654,- Veevoer voor 15 schapen, paard, ezel, 
2 waakhonden, kippen,eenden, ganzen, vissen. 
Medicijnen voor de dieren. de dieren maken 
deel uit van het ecosysteem van Here Bugu, 
creëren werkplaatsen en leermogelijkheden 
voor een respectvolle wijze van omgaan met 
dieren. in januari, februari van 2014 zijn 600 
kuikens uit frankrijk gekocht en is veevoer 
ingeslagen.

auTo’s, TraNsporT
€ 12.262,- Here Bugu beschikte over 2 
4wheel drives, een Toyota, de zogenaamde 
Kanarie en een Nissan voor het 
windmolenproject. de Nissan heeft het 
begeven. eind 2013 is in Nederland een 2e 

hands peugeot partner gekocht die door 
Yvonne op eigen kosten naar Mali is gereden. 
Het bedrag is samengesteld uit de kosten 
voor de auto’s, reparaties, verzekering, 
belasting, de invoer van de peugeot, diesel 
voor transport en reparaties aan de tractor. 
Het verhuren van de tractor heeft dit jaar € 
800,- opgebracht.

leeraTelier
€541,95 de gehandicapte Moussa maakt nog 
steeds geitenleren tassen met het logo van 
Here Bugu. deze worden deels verkocht 
in Nederland, deels als relatiegeschenk 
geschonken. de opbrengst van de tassen was 
dit jaar rond de €1.500,-

aflossiNg groNd Here Bugu 
€ 2000,-

BaNKKosTeN, reisKosTeN, 
iNTerNeTaBoNNeMeNT, 
TelefooN, adMiNisTraTie
€ 7.804,-

iNKoMsTeN 2013

maandelijkse contributies 20.325,-
particuliere giften  3.617,-
fondsen en scholen  59.108,-
cash:Mali, verhuur tractor, groente  1.391,-

cash Nl:verkoop tassen ea  1.175,-
overigen 430,-
Totaal € 86.984,-

Kantine met keuken en terras Koken op CookitsVijzel voor de moringa
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7.  waT we Nodig HeBBeN Voor   
 2014 eN Verder 

Riolering van het huis van de 
“gardien” van Here Bugu en zijn familie.
er is nog geen afwateringsysteem voor het 
huishouden, inclusief de grote was, bij het 
huis van de gardien, (er is wel een riolering 
gebouwd voor de toiletten). dat levert 
een gevaarlijke situatie op vooral in het 
regenseizoen wanneer cholera op de loer ligt. 
Begroting: € 650,-

Moringa: het drogen van de moringablaadjes 
moet op hygiënische wijze gebeuren, daarvoor 
is een metalen droogkast nodig. (nu moeten 
we het blad na het wassen vervoeren naar 
een fabriekje in de stad en hebben we geen 
controle op het proces). dezelfde kast is ook 
bruikbaar voor het drogen van medicinale 
planten, tomaten, mango’s.
Begroting: € 1.615,-

Magazijn: we hebben 2 grote 
opslagplaatsen in het magazijn voor veevoeder, 
gereedschappen, en voorraden. er zijn grote 
plankenkasten nodig om overzicht te houden, 
en een ijzeren constructie met rieten matten 
aan de voorkant om onder te werken.
Begroting: € 600,-

Omheining: 100 meter hekwerk (ijzeren 
balken, cement en ijzergaas) voor de westkant 
van het terrein om ons te beschermen tegen 
koeien, geiten, schapen en honden van de 
buren die het op onze moestuinen hebben 
voorzien. Nu zijn er doornenhagen die steeds 
doorbroken worden. Tevens reparatie aan de 
muren van de noord en oostzijde.
Begroting: € 2.750,-

Stofvrije ruimte: gebouwtje / hygiënische 
ruimte voor de verwerking en verpakking van 
de producten. zo gebouwd dat het stofvrij is, 
betegeld en goed afgesloten kan worden.
Begroting: € 5.665,-

Waterproject: een kleine ijzeren 
watertoren naast de put in het grote 
pluimveeproject met een pomp op 
zonne-energie en 3 zonnepanelen die de 
viskweekvijver voorziet van vers water en de 
foerage voor de moestuinen vult.
Begroting: toren € 1.418,-, zonnepanelen, 
pomp, leidingen  € 3.273,- 

Kinderspeelplaats: verbouwing van 
een oude waterdrinkplaats naast de grote 
watertoren tot een kleine waterspeelplaats 
voor de kinderen.
€ 1.640,-

Kantine, keuken en thee-terras: 
dit belangrijke project voor evenementen 
en eetgelegenheid,is groter en duurzamer 
gemaakt dan oorspronkelijk gedacht waardoor 
een tekort is ontstaan in de afronding, 
te weten: twee vloeren, schilderwerk en 
interieur.
Begroting: € 4.414

Paardenkar: een twee wielige wagen voor 
het paard, te vervaardigen door een lokale 
smid om spullen en personen te vervoeren 
over de zandpaden naar de omliggende 
dorpen.

Rijstvelden: nog een tweede investering in 
de rijstvelden voor voorbereiding, arbeidsloon, 
mest en bestrijdingsmiddelen nadat de 
vorige oogst, evenals die van velen met ons, 
is tegengevallen en de honger bij sommigen 
weer op de deur klopt. zaaigoed is voldoende 
aanwezig van de vorige oogst.
Begroting: € 680,-

Voor elk plan is op aanvraag een gedetail-
leerde begroting op aanvraag voorhanden. alle 
beramingen zijn inclusief 15% onvoorziene 
omstandigheden en kosten Here Bugu.

i KorTe TerMijN projecTeN
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Jacouba Aigaissa Nianfo Ina

Algheria Pappa Pappis Maiga

Idrissa Sedou Zien Fatima

Sedou Piet Adjoda Aisha

Maama Moulkoultoul Ouzou Alima

Awa Mariam Amadou Hamidou Fanta

Baba Kadja Hamma Laja Fatouma

FatoumaAdamaAntaOusmanAmadou

Madine Bintou Oumoe Ladj Djeneba

JajaKorotiemMoussaOumarAddoulai

Drissa Drissa Ramata Bintou Juf Ada

Kinderen van de Here Bugu school
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“op Here Bugu werken 
betekent dat je jezelf 
ontwikkelt en leert en werkt 
tegelijk”

De schommel is er voor groot en klein

Breien
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Het magazijn Waka Waka lampen voor de 
Chef in Dialangou

Aanleg van de viskweekvijver

ii jaarprojecTeN

Afabetisering
drie maal per week 2 uur 
alfabetiseringscursus voor alle medewerkers 
en belangstellenden uit de omgeving. (2 uur 
door yvonne). 9 maanden 4 uur per week à € 
2,25 per uur + schoolmateriaal, verlichting.
Vergoeding leraar + schoolmateriaal
€ 400,- 

Arbeidsplek voor een lokale commerciële 
expert die gedurende 1 jaar, 1 dag per week, 
de kleine ondernemingsprojecten ( kippen, vis, 
konijnen, eenden, moringa, leer, weverij, enz.) 
gaat begeleiden en helpt de bedrijfjes legaal en 
rendabel te maken. 50 weken à   € 45,- = 
€ 2.250,-

Hulponderwijzer voor de school
Vergoeding voor een hulponderwijzer. een 
oudere, bijzondere man die thuis is in de oude 
Malinese verhalen en die, met begeleiding 
van Yvonne, elke dag met de kinderen van de 
school gaat werken aan de verbetering van 
de communicatievaardigheden en onderlinge 
relaties in het kader van de vrede.
50 weken, 4 dagen per week à € 12,50 = 625 
(n.b. de onderwijzeres wordt al betaald uit de 
donaties)
€ 625,-

Afrika is en wordt tot op de dag van vandaag overheerst vanuit het Westen: 
zowel op cultureel als op rechtskundig/politiek als op economisch niveau. 
Op geen van deze terreinen is ruimte om een eigen identiteit te ontwikkelen. 
Samenwerken in ontwikkeling betekent samen nieuwe samenlevingsvormen 
ontwikkelen op alle drie de gebieden die het enorme gat kunnen vullen 
dat is ontstaan tussen de oude tradities en het nastreven van het Westers 
consumptiemodel.
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“ wanneer je Here Bugu gezien hebt dan wil je ook zoiets  gaan opzetten”
uitspraak Malinese bezoeker
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iii foNds Voor uiTBreidiNg VaN Here Bugu MeT acHT 
oMliggeNde HecTares 

dit plan past binnen de meerjarenbegroting voor de komende 5 à 10 jaar.
al ons streven is gericht op de duurzaamheid en zelfredzaamheid van het totale project. 
daarvoor moet het project zelf voldoende inkomsten kunnen genereren. 

een uitbreiding met 8 hectare betekent dat er voldoende mais (dat hier steeds schaarser en •	
duurder op de markt wordt) voor veevoer verbouwd kan worden voor eigen gebruik en 
verkoop en dat de moringaplantages uitgebreid kunnen worden, eveneens voor productie 
maar ook belangrijk om de verwoestijning van het land tegen te gaan
er is veel “landrobbing” in Mali, land dat onttrokken wordt aan de landbouwgronden en •	
gebruikt wordt ten koste van de arme bevolking voor plantages van gewassen voor de 
productie van dieselolie. de boertjes blijven horig aan de landeigenaren, een onzeker 
bestaan dat ontwikkeling tegengaat. om Here Bugu en zijn doelstellingen “zeker” te stellen 
is deze uitbreiding nodig.
land betekent faire arbeidsplaatsen voor de medewerkers die dan tevens lid zijn van de •	
Here Bugu gemeenschap met zijn programma voor verbetering van de leefomstandigheden 
op zowel economisch, sociaal als cultureel gebied.
land dat eigendom wordt van de Nederlandse stichting wordt onttrokken aan de •	
corruptie en kan ter beschikking gesteld worden van Here Bugu om in een later stadium 
overgedragen te worden aan de Malinese partnerorganisatie “ association autour de Baba”. 

Het is een investering die zijn waarde behoud en w.s. zelfs vergroot.
Kosten voor 8 omliggende hectares:

beschrijving aantal per stuk totaal
hectare 8 € 15.225,- € 121.800,-
Notariskosten en transfer 8 €   1.522,- €   12.179,
eigendomsrecht (aan de staat) 8 €   3.046,- €   24.375,-
omheining, gaaswerk,ijzer stenen 8 €  4.183,- €   33.469,-
waterreservoirs  4 (0,5 per hec.) €  5.709,- €   22.834,-
grote cementen watertoren 1(1/8 p.h.) €  2.283,- €   18,268,-
zonnepanelen + benodigdheden 32 €     914,- €     7.307,-
waterpomp van 5 KVa (0.5 p h) €   2.378,- €   19.029,-
waterleidingen 8 hectare €   2.093,- €   16.744,-
installatie kranen 8 hectare €  1.712,- €   13.700,-
arbeidsloon 8 hectare €   7.613,- €   60.892,-
onvoorzien 8 hectare €   2.856,- €   22.843,-
15% uitvoering en organisatie Here Bugu €   7.003,- €   56.016,-
TOTAAL € 53.682,- € 429,456,-

Moringa planten schilderwerk Koken op zonne-energie met de Cookits van 
Kozon
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tekening van Lami
in december 2013 vindt er een vechtpartij plaats tussen medewerkers van Here Bugu waarbij 
een machete (groot mes) gebruikt wordt.  
geweld is heel normaal in Mali maar niet op Here Bugu en iedereen is erg geschrokken. in 
de BaBablog van 8 december 2013 (http://rondombaba.blogspot.com) beschrijft Yvonne de 
gebeurtenis, hieronder een citaat:
 
“Baba en ik hebben geen woorden nodig in dit soort situaties om van elkaar te weten wat 
we willen. Het gebeurde gebruiken om te transformeren naar een positieve nieuwe inzet om 
verder te komen. in de herinnering van alle betrokkenen moet deze gebeurtenis voortleven 
vanwege de manier waarop we het hebben opgelost en niet vanwege de afschuwelijke 
gebeurtenis zelf.” 

als alles achter de rug is krijgt Yvonne van kinderen van Here Bugu o.a. deze tekeningen die 
prachtig weergeven waar Here Bugu voor staat: 
“Hate cannot drive out hate, only love can do that”

“op Here Bugu worden slechte dingen tussen mensen 
veranderd in goede”



25

“it always seems impossible until it’s done “ 
- Nelson Mandela - 
Yvonne helpt mij om te blijven geloven in 
de krachtige woorden van Mandela en ik wil 
Yvonne en Baba mijn inzet voor hun mooie 
werk daarvoor teruggeven.
Saskia Kriekhaus, voorzitter

“geen ontwikkelingssamenwerking, 
maar samenwerking in ontwikkeling, met 
respect voor eigenheid en op basis van 
gelijkwaardigheid. of zoals Benjamin disreali 
ooit zei: ‘het grootste dat je voor een ander 
kunt doen is niet zozeer jouw rijkdom delen, 
maar hem de zijne openbaren’. en dat is 
precies wat de stichting rondom Baba al jaren 
doet.”
Ingrid Janszen, secretaris

“Vanuit mijn betrokkenheid bij de 
ontwikkeling in afrika, wil ik graag Yvonne 
ondersteunen bij haar mooie en bijzondere 
werk. daar draag ik van harte mijn steentje 
aan bij.”
Jet Key, penningmeester

Het lijkt logisch, niet alleen zenden maar ook 
willen ontvangen. een basis principe in bijna 
alles wat we succesvol willen doen maar in 
ontwikkelingsland lijkt het wel een paradigma 
shift. in Here Bugu wordt dit principe 
toegepast, gewoon omdat Yvonne vanuit een 
ander perspectief in Here Bugu leeft en werkt 
en ons een ander perspectief voor ons begrip 
van “ontwikkelingssamenwerking” biedt. een 
perfect woord dat we in haar ware betekenis 
moeten gebruiken. ik vind het een groot 
voorrecht dat ik Yvonne mag helpen haar 
perspectief draagkracht te geven.
Ira van Eelen, bestuurslid

“Het is geweldig om te werken aan de 
presentatie van stichting rondom Baba. Het is 
een uitdagingg om te laten zien hoe bijzonder 
het allemaal is wat daar allemaal gebeurt. Here 
Bugu trekt mensen aan die kracht bezitten om 
ergens te komen, dat zijn de mensen die je 
verder kunt helpen.” 
saskia is vanaf het begin actief voor de 
stichting en heeft Here Bugu bezocht.
Saskia ’t Hart, bestuurslid

“er is een bijzondere energie voelbaar in 
afrika. die energie is de basis voor mijn 
passie voor afrika en ik herken hem ook in de 
manier waarop Here Bugu wordt opgebouwd, 
in voor- en tegenspoed, met vallen en opstaan, 
vanuit een gezamenlijke kracht. daarom wil 
ik mijn steentje bijdragen aan de verdere 
ontwikkeling van Here Bugu!”
Annemieke de Kler, adviseur

8. HeT BesTuur

Here Bugu gaat over het 
scheppen van een ruimte voor 
ontmoeting tussen culturen 
(ook tussen ethnische culturen 
onderling) waarin iedere 
betrokkene tot een proces van 
zelfkennis en zelfontplooiing 
kan komen. Een proces dat 
nodig is in deze tijd van chaos 
en uitzichtloosheid. 

Jet Key Ira van Eelen Saskia Kriekhaus Ingrid Janszen Saskia ‘t Hart Annemieke de Kler
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Wat is ontwikkelen anders dan je ontdoen van je “wikkel”, de jas die je 
om jezelf heen gebreid hebt uit de cultuur waarin je geboren bent, uit je 
opvoeding en je levenservaringen. Die jas af en toe aan de kapokstok hangen 
en elkaar onbevangen in de ogen kijken is de grote uitdaging en kans van de 
ontwikkelingssamenwerking. Daardoor ontstaat dynamiek in de ontmoeting.

Salle de Jip
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KvK: 27304691 als aNBi
Triodosbank: Nl98Trio 078 474 05 93
t.a.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
Molslaan 105
2611 rK delft
06 10832080

bestuursleden:
mevrouw c. s. s. Kriekhaus, voorzitter
mevrouw i. d. M. janszen, secretaris
mevrouw j. Key, penningmeeser
mevrouw i. H. van eelen
mevrouw s. l. ’t Hart

Met dank aan de duurzame energie Koepel voor de bijdrage aan het printwerk

9. sTicHTiNg roNdoM BaBa

Yvonne Gerner, 
initiatiefneemster  

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

Medewerkers spelen 
memory 

Schilpadden  
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Baba Ada zonnebloemen Kaziem

kolen bananen granaatappels peterselie

tomaten moringa poeder papayaHere Bugu 2009

sla moringa bomen wortelen moringazaad

sinaasappel rijstvelden pommes creve papaya vrucht

sla en wortel tuin verkoop sla vruchten

eenden kuikens zakjes moringaeendjes


