“Het grootste dat je voor een ander kunt doen is niet zozeer jouw
rijkdom delen, maar hem de zijne openbaren.”
Benjamin Disraeli
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een terugblik op het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar

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.

Stichting Rondom Baba richt zich op de positieve, krachtige
individuen in de Malinese samenleving, zowel mannen als
vrouwen.

Sociale waarden
De jongeren die naar school gaan
en verder willen hebben naast
hun traditionele model alleen het
westerse samenlevingsmodel als
voorbeeld, dat ze kennen via televisie,
internet en blanke toeristen. Zij zien
daarvan echter alleen de rijkdom en
de materiele welvaart. Wanneer zij
zich losmaken van de waardevolle
sociale waarden en normen van het
familieverband en de gemeenschap
hebben zij geen alternatief dat hun
helpt bij een nieuw moreel besef hoe
je menswaardig met elkaar om kunt
gaan. De kloof die ontstaat tussen
de onderontwikkelden, maar sociaal
bewogen mensen, en de mensen met
een beetje opleiding is meteen enorm
groot. Het ontbreekt de jongeren
aan een innerlijke ontwikkeling
om de enorme verleiding die
uitgaat van alle verworvenheden
van het westen aan te kunnen. Een
verruwing van de omgangsvormen,
ontvankelijkheid voor criminaliteit
gedreven door hebzucht, excessen
op alle levensgebieden is het gevolg.
Daarmee gaan prachtige culturen
verloren en raken de zogenaamde
ontwikkelingslanden in grote
problemen. Deze problemen zijn voor
het Westen dan vaak weer aanleiding
om in te grijpen.
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MAli
De Malinese samenleving
In een land als Mali speelt de traditie een grote rol. Het familieleven en het sociale
systeem hebben prioriteit boven het economisch leven. Het persoonlijk bezit is niet
belangrijk. Wat je hebt deel je met anderen, of het nu om eten gaat, om geld of om
goederen. Het is een zogenaamde “overlevingscultuur”. De mensen zijn bezig met het
eten voor vandaag.Veel verder kunnen de “extreme armen” niet denken. De mensen
zijn vriendelijk en altijd bereid elkaar te helpen.
Persoonlijke ontwikkeling en gedragsverandering is echter moeilijk binnen dit systeem.

De armoede in Mali
Mali is vier keer zo groot als Frankrijk, er wonen 12 miljoen mensen. Het behoort tot
een van de armste landen ter wereld. 70% van de bevolking is analfabeet,

Baba Traore is een bevlogen en kundig Malinese
sociaal werker, bekend en geliefd onder de
bevolking van Mopti en omstreken, met een
enorm netwerk. Samen met Yvonne Gerner,
die haar sporen verdiend heeft op sociaal en
cultureel gebied, geeft hij vorm aan het werk van
de Stichting.

Ze zijn arm vanwege:
Het ontbreken van fundamentele voorzieningen
Zoals riolering, watervoorziening en electriciteit.
Moeilijke economische omstandigheden
De werkeloosheid is enorm, met name onder de jongeren. Toerisme is een
belangrijke inkomstenbron maar is schaars en door het klimaat slechts enkele
maanden per jaar. Het land is afhankelijk van ontwikelingshulp. Reguliere
ontwikkelingshulp wordt echter vaak gehinderd door bureaucratie en
corruptie. Daardoor gaat veel geld verloren en is er een kloof ontstaan tussen
hulpverleningsorganisaties en de bevolkingsgroepen die de hulp nodig hebben.
Onvoldoende toegang of slecht onderwijs
Veel kinderen hebben geen toegang tot onderwijs en de publieke scholen zijn
slecht met vaak stakende onderwijzers die geen of te weinig salaris ontvangen.
Het onderwijsmodel berust nog op het oude hiërarchische koloniale systeem.
Het ontbreekt aan morele opvoeding. Ze leren geen enkele vorm van
probleemoplossend en creatief denken, dat zo broodnodig is voor de opbouw
van de samenleving.
De kinderen vervreemden van de leefwijze van hun ouders wanneer zij de hele
dag naar school gaan. Daardoor kunnen zij zich niet meer in leven houden op de
wijze zoals hun ouders deden. Ze hebben echter ook geen toekomstperspectief
omdat er geen werk is als ze van school komen.
Gezondheidsproblemen
Ontbrekende toegang tot gezondheidszorg, verspreiding van ziektes als malaria,
tuberculose en sexueel overdraagbare ziektes.
Ongunstige milieufactoren
	Ontbossing, droogte, watervervuiling en klimaatverandering.
Ontbrekende gezinsplanning
Ongunstige geografische omstandigheden
Mali is geheel door landen ingesloten en omgeven door slecht functionerende
buurlanden. Dat zet Mali op een economische achterstand en maakt het leven in
verhouding heel duur.
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wat Rondom baba wil
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
Stichting Rondom Baba werkt met een kleine groep mensen. Het bestuur bestaat uit 3
vrijwilligers.Yvonne Gerner, initiatiefneemster van de Stichting, heeft geen zitting in het
bestuur. Daarnaast zijn er mensen die hand- en spandiensten verrichten. Het geld dat
verkregen wordt uit de schenkingen en donaties wordt rechtstreeks ingezet voor het
project. De overheadkosten worden zo laag mogelijk gehouden.
Direct betrokkenen
Er werken 7 mensen voor een vaste vergoeding op Here Bugu
Er zijn op dit moment 13 mensen in opleiding, 90 hebben een opleiding gevolgd.
Indirect betrokkenen
Het aantal mensen dat indirect betrokken is (werklui, buren, inwoners Dialangou, enz)
is moeilijk te schatten maar loopt tegen de duizend. Here Bugu is een begrip geworden
in anderhalf jaar tijd.
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Euritme oefeningen
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WAT rondom baba doet
1	Kennis delen en samenwerken
Het ligt binnen de doelstellingen van de Stichting om zoveel mogelijk kennis te delen,
samen te werken met gelijkgestemden, nieuwe kennis omtrent armoede bestrijding
te verwerven, te publiceren over onze ervaringen en een stevig lokaal netwerk op te
bouwen. Natuurlijk alles zover dat binnen onze mogelijkheden ligt.
Een paar voorbeelden:
PUM
Yvonne Gerner en Baba Traoré zijn lokaal vertegenwoordiger voor de PUM,
Netherlands Senior Experts. Samen zoeken en selecteren zij Malinese bedrijven in de
regio Mopti die in aanmerking komen voor expertise vanuit Nederland. De experts die
overkomen worden gehuisvest op Here Bugu.

Baba in gesprek met Maurits van de Ven,
Landencoordinator PUM

Oumar Bathily, de burgemeester van Mopti,
heeft grote interesse voor de ontwikkelingen op
Here Bugu.

Nederlandse Ambassade
Er is een goede relatie opgebouwd met leden van de Nederlandse Ambassade, een
delegatie is op bezoek geweest en heeft zijn waardering voor het project uitgesproken.
Yvonne heeft een conferentie in Bamako bijgewoond over de veiligheid in Mali op
bestuursniveau, op uitnodiging van de Ambassade.
O.N.G.’s
Regelmatig komen Malinezen die voor lokale organisaties werken een bezoek brengen
aan Here Bugu en advies vragen aan Baba over de aanpak van verschillende projecten.
Burgemeester van Mopti
De burgemeester houdt zich voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen en
Yvonne en Baba worden regelmatig uitgenodigd bij plaatselijke festiviteiten.
Nederlandse Stichtingen
Op Here Bugu worden projecten uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse
stichtingen: KOZON (koken met zonne-energie), Energy Solution for Humanity
(windmolens) en Katalysator (biogas). In Dialangou is een school gebouwd door
Stichting Vive l’Initiative. Er is contact met Wageningen om nieuwe zaden uit te
proberen.
Informatie
Via blogs, website en presentaties wordt informatie verschaft over de werkzaamheden.
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De kookcusrsus aan 25 vrouwen

II	

Here Bugu

Twee jaar geleden is een stuk grond van 1 hectare aangekocht, Here Bugu genaamd,
hetgeen ‘plaats van welbevinden’ betekent. Het ligt in landbouwgebied tussen Sevaré en
Mopti op 2 km afstand van Dialangou.
De Stichting heeft geïnvesteerd in de opbouw van Here Bugu, zodat het geschikt is als
centrum en basis voor haar werk.Yvonne woont en werkt op Here Bugu, Baba Traore
woont in Mopti, op 10 km van Here Bugu.
Here Bugu is een woon- werk- en leefgemeenschap waar gewerkt wordt op basis van
respect voor het menselijk individu, voor de sociale gemeenschap, voor de omgang
met de natuur. Het is een voorbeeld voor een humane samenleving waar jongeren
een vak kunnen leren en leren samenwerken. De ontwikkeling van het individu
wordt gestimuleerd, maar altijd dienstbaar aan de gezonde ontwikkeling van het
gemeenschappelijk doel: Leven en werken in dienst van een menswaardig bestaan.
Here Bugu is een ontmoetingsplaats waar mensen uit het westen de beste
verworvenheden uit hun cultuur kunnen delen en overbrengen aan de Malinese
jongeren en waar de westerlingen kunnen leren van de prachtige waarden en normen
van de Afrikaanse cultuur.
Here Bugu is geïntegreerd in de lokale samenleving, heeft de belangstelling van de lokale
autoriteiten, de Nederlandse ambassade en, een groot compliment, de omringende
bevolking die inmiddels de hele streek tot Here Bugu hebben uitgeroepen.
Met steun van particuliere Nederlandse fondsen en een groeiende groep maandelijkse
donateurs heeft Stichting Rondom Baba in de afgelopen twee jaar de basis kunnen
leggen voor een hoopgevend ontwikkelingsmodel gebaseerd op solidariteit in
ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied. Op de hectare wordt gewerkt
aan een zogenaamde ‘permacultuur’.
De jongeren die op Here Bugu een opleiding volgen krijgen daarvoor een dagloon
(3 euro) en een maaltijd, zij kunnen die dag niet bijdragen aan het onderhoud van hun
familie. In ruil daarvoor vervullen zij een taak in één van de projecten op Here Bugu,
werk in de tuin, verzorging van de dieren etc. Op die manier leren zij nog iets dat ze
direct in hun eigen omgeving kunnen voortzetten.
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De auto van stichting katalysator voor het windmolenproject

De vaste krachten in de moestuin
Permacultuur is een samengesteld begrip van de
woorden permanente agricultuur en permanente cultuur
die mensen in staat stelt zelf een functioneel ecosysteem
na te bouwen. Permacultuur zoekt vooral naar win-win
situaties waar zowel de mens als de natuur het meeste
voordeel bij heeft.
Het doel van permacultuur is samenwerking tussen
de mens en haar omliggende natuur gericht op een

lange termijn overleving van beide. Met permacultuur
kun je leren hoe je op een effectieve manier flink wat
energie en geld kunt besparen.Het ontwerpsysteem van
permacultuur biedt praktische mogelijkheden om zelf
te bouwen aan een wereld die ook op de lange termijn
goed is vol te houden. Bij permacultuur ondersteunen en
stimuleren de verschillende activiteiten elkaar.

Resultaten en Activiteiten tot nu toe:
∙∙Bouw van een overdekt terras voor vergaderingen, ontvangst e.d.
∙∙Bouw van een watertoren van 7 meter hoog met een bassin voor 2000 liter water
∙∙Graven van een 20 meter diepe put met aansluiting op onderliggend waterreservoir.
∙∙Plaatsing van pomp en zonnepanelen voor de aandrijving van de pomp
∙∙Waterleiding over het hele terrein met 9 kranen.
∙∙Bouw van een lemen woonhuis voor de gardien en zijn familie met aanbouw voor arbeiders
∙∙Bouw van een magazijn voor opslag diervoeder en materiaal
∙∙Plaatsing van een generator voor de elektriciteitsvoorziening met een huisje
∙∙Bouw van een grote hangar die dienst doet als klaslokaal
∙∙Bouw van twee gastenkamers met badkamer voor stagiaires en externe deskundigen
∙∙Toilethuis voor de Malinese arbeiders
∙∙Houtoven voor het bakken van brood en pizza’s
∙∙Een muur om het terrein ter bescherming van de aanplant tegen het vee van de omringende
Peulen en bescherming tegen inwaaiend zand en stof.
∙∙Aanleg en omheining moestuinen
∙∙Grote vijver voor viskweek
∙∙Aanleg tweede put voor bevloeiing
∙∙Bouw van drie klaslokalen/ateliers voor opleiding en productie in metaal-, hout- en
leerproductie met buitenhangar.
∙∙Aanplant van vruchtenbomen en medicinale kruiden over het hele terrein
∙∙Aanschaf vee en kleinvee
∙∙Een openluchtbioscoop
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd door werkloze en gedeeltelijk analfabete mensen die
begeleid zijn door ervaren oudere Malinesen in het bouwen, planten en verzorgen van het vee en
de agricultuur.
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Windmolenproject
Onder leiding van de Nederlandse ingenieur Piet Willem Chevalier (http://overal.org/
wp-content/uploads/2010/09/Wind-Power-for-Mali-2010.pdf) worden 10 jongeren
opgeleid in het bouwen van professionele windmolens voor de rurale gebieden waar
geen energie is. De groep, die bestaat uit mensen van verschillende enige afkomst)
wordt opgeleid in de productie, de verkoop en de service verlening van windmolens.
In de toekomst wordt dit een malinees bedrijf onder de vleugels van Stichting Rondom
Baba. De deelnemers zijn zeer gemotiveerd en blijken in korte tijd veel te kunnen
leren. Onlangs heeft zich een student van de lokale technische school aangemeld die
beweerde in een week meer te leren dan in een jaar op zijn school. Er wordt veel
aandacht besteed, middels oefeningen, aan sociale samenwerkingsvormen.

De windmolencursus

Biogasproject
Twee Delftse ingenieurs zijn gekomen om een cursus te geven in de opbouw van
een biogasinstallatie en drie personen daarin op te leiden. Dit project staat in de
startblokken. Het is de bedoeling om net als bij de windmolens te komen tot een
kleine onderneming die biogasinstallaties verkoopt en installeert.( het bruikbaar maken
van gas dat ontstaat door menselijke en dierlijke uitwerpselen voor het koken. Dit
systeem bevordert vermindering van houtkap, hygiënische verwerking van uitwerpselen,
productie van compost voor bomen en planten).
Studenten op stage

De biaogas cusrus werd afgesloten met een
diploma voor alle deelnemers

Moestuinen en landbouw en vruchtenbomen
Er is een grote moestuin waar we experimenteren met verschillende gewassen die
interessant zijn voor de verkoop. De meeste groentes hier op de markt komen van ver.
We verbouwen sla, tomaten, wortelen, bonen, uien. Daarnaast mais en hibiscus in de
regentijd. We experimenteren met Nederlandse gewassen die bestand zijn tegen de
droogte en tegen het vele water tijdens de regenperiode.
Er staan o.a granaatappelbomen, citroen en sinasappelbomen, mango, verschillende
inheemse vruchtenbomen en medicinale bomen. De eerste papaja vruchten zijn
verkocht. Het zal nog enige tijd duren voordat de meeste bomen vruchtdragen maar
de klimatologische omstandigheden beginnen door de aanplant al te veranderen. Het
verzorgen van de tuinen en de bomen kost veel werkkracht.
Vee
Er is een kudde van 9 schapen die door voortplanting groter wordt. Er zijn 2 geiten,
eenden, een hond, vissen voor de kweek, duiven en kippen, een ezel en een paard. De
dieren zijn belangrijk als onderdeel in de permacultuur. Zij leveren kompost, eieren,
vlees. Daarnaast zijn ze actief bij het trekken van karren e.d.

Aanleg van de moestuinen
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Het vee op Here Bugu
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Viskweek
Met de hand is een grote vijver gegraven van 12 bij 8 meter, 1,20 meter diep. Dit is de
start voor het kweken van vis. In bepaalde tijden van het jaar (de droge periode) is er
een enorm gebrek aan vis, naast rijst en vlees een belangrijke aanvulling van de voeding
Op dit moment bevinden zich 120 vissen in de vijver.
Koken op zonne-energie
Er zijn inmiddels 4 cursussen gegeven van 3 dagen aan elk 20 Bella vrouwen. Ze leren
een alternatieve manier van koken op zonne-energie met daarnaast het gebruik van een
soort hooimanden. De cursussen zijn een groot succes. Het bespaart de vrouwen hout
en houtskool. Daarnaast bevordert het enorm de samenwerking van de vrouwen.

De visvijver

Voorlichting
Er wordt aandacht besteed aan voorlichting over seksueel overdraagbare ziektes
en familie planning aan vrouwen, mannen en jongeren. Baba spreekt vloeiend de
verschillende talen en blijft napraten in de moskee met de oude mannen. Hun
goedkeuring is essentieel in het welslagen van de voorlichting.
Cultuur
Op zaterdagavond is het filmavond en de omringende bevolking komt kijken. We
vertonen kwalitatief goede amusementsfilms maar ook films over de natuur en andere
volkeren. Daarnaast ontstaan vaak spontane feesten met muziek, sport en spel.
In anderhalf jaar (de tijd dat het bewoond is) is Here Bugu uitgegroeid tot een bruisend
initiatief. Uit binnen en buitenland komen bezoekers, vaak om mee te helpen, soms om
alleen maar te kijken. Op de blog (onderdeel van de website www.rondombaba.nl) valt
veel te lezen over de perikelen van het dagelijks leven op Here Bugu.
Natuurlijk zijn er veel moeilijkheden te overwinnen. Mali is een heel duur land. Het
heeft geen haven, er zijn problemen in de omringende landen, het toerisme loopt terug,
mensen sterven door malaria, oogsten mislukken, het is extreem heet, er zijn grote
cultuurverschillen. Desalniettemin is er in anderhalf jaar tijd een project op de kaart
gezet, mede dankzij alle financiele steun dat er toe doet, dat de aandacht begint te
trekken en een positieve uitstraling heeft op de omgeving.

De kookcursus

Sexuele voorlichting
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Presentatie windmolencusrsus aan de ouderen
van Dialangou
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Voordat de extreem armen ook maar iets kunnen consumeren,
hebben zij een sociaal kapitaal nodig dat bestaat uit een goede
gezondheid, lagere kindersterfte, bescherming tegen ziektes,
scholing in het gebruik maken van hulp, en de mogelijkheden
om zich als gemeenschap aaneen te sluiten. Dat zijn de sociale
en menselijke behoeften die we moeten onderscheiden van de
markt die in dollars wordt uitgedrukt.
P. Kotler

WAT rondom baba doet
III	

De Bella van Dialangou

Ondersteuning sinds 4 jaar van een groep van ongeveer 1000 Bella (voormalige
slaven van de Toeareg) die na hun bevrijding uit de slavernij uit de woestijn naar
Mopti zijn getrokken en daar aan de rand van de stad in grote armoede leven.
Omdat zij geen geboortepapieren hebben, hebben ze geen toegang tot bestaande
hulpverleningsprogramma’s.
Baba en Yvonne zijn hun vertrouwenspersonen geworden en werken als intermediair
tussen hen en de gemeente en officiële instanties.
Activiteiten zijn:
∙∙de opbouw van een infrastructuur binnen hun gemeenschap,
∙∙verstrekking van muskietennetten
∙∙microkredieten tegen 2% rente aan vrouwen
∙∙enkele microkredieten aan mannen
∙∙er zijn twee landbouwmachines geplaatst voor het ontvliezen van rijst en gierst
∙∙voorlichting over seksueel overdraagbare ziektes en gezinsbeperking
∙∙paard en wagen voor het vervoer naar en van de lokale markten.
∙∙cursussen aan vrouwen over het koken met zonne-energie en de besparing van
brandhout en houtskool
∙∙deelname van Bella aan opleidingsprogramma’s op Here Bugu

Adgoda, de chef van Dialangou in gesprek met Yvonne
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Stichting Rondom Baba heeft in de afgelopen jaren met een relatief bescheiden budget
een grote verandering weten te bewerkstelligen. Naast het geld waarmee projecten
gefinancierd konden worden, zijn het vooral het opbouwen van een vertrouwensband,
de serieuze aandacht voor hun problematiek en hun mogelijkheden en het integreren
van personen in opleidingen met andere etnische groeperingen die hen mobiliseren.
De Bella zijn een groep met zeer krachtige mensen binnen de Malinese samenleving.
Als zij geïntegreerd worden kunnen ze veel voor Mali betekenen.
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Uit het gastenboek
“...Het gaat lukken met jullie plannen, het huis, de
landbouw, de plannen voor het dorp, zeker weten.
Pet af voor zoveel ondernemingszin. Het lijkt wel
varen op de Niger met een lage waterstand, en
met stuurmanskunst niet vastlopen, zelfs niet in het
donker en zonder licht... Je bent een bijzondere en
getalenteerde vrouw. Je bent één van onze goede
herinneringen aan dit zo bijzondere land....”
Ton en Imelda Bouman, 21-02-2009
“...Thank you so much for the peacefull time at Here
Bugu! You have the equanimity and love that are
needed for these demanding tasks. I’m impressed by
what you do and I’m sure it will be fine.You are a
role model not only for Malians...”
Christian Mietsche, Duitsland 28-12-2009
“...samen met jou op Here Bugu het
windmolenproject opzetten is één van de mooiste
ervaringen in mijn leven. Het is een speciale plek
met speciale mensen. Ik voel me vereerd een maand
te hebben mogen meedoen...”
Piet Willem Chevalier, 01-01-2010
“...Ik had gehoord van het project Rondom Baba.
Het overtreft al mijn verwachtingen. Zoveel mensen
om je heen, en je blijft maar doorgaan. We hebben
er ook vakantie van gemaakt, bedankt, je liet me hier
thuisvoelen, en ik geloof in Rondom Baba...”
Anke Smit, 9-3-2010
“...Het was heerlijk om zo hartelijk te worden
ontvangen door jou maar ook door de mensen om
je heen. Super om zo een kijkje te nemen in het
leven hier op een manier die anders nooit mogelijk
zou zijn...Ik voel me vereerd om bestuurslid te zijn
van een Stichting met zoveel betrokkenheid en
sociaal gevoel...”
Saskia ‘t Hart, 9-3-2010
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“...het windmolenproject is mijn eerste project
in een ontwikkelingsland.Vanaf het moment van
aankomst op Here Bugu heb ik mij zeer op mijn
gemak gevoeld. We hebben een fantastische maand
gehad. Allereerst hebben we bijna 3 weken gewerkt
met de windmolengroep. Het resultaat zijn 4
windmolens die stroom opleveren en een groep
Malinezen met verschillende achtergronden die veel
zelfvertrouwen hebben gekregen! Het vertrouwen
dat ze zelfstandig samen iets moois kunnen
realiseren. Wij, als blanken, zijn slechts ter hulp
geweest...”
Roland Valkenburg, 31-3-2010
“...Het was een bijzondere tijd hier met de groep
van het windmolenproject, iets dat ik niet zal
vergeten. Ik vind het jammer om weg te gaan en
hoop nog een keer terug te komen...”
Annemieke, 31-3-2010
“...heel fijn Yvonne om met je samen te werken.
Je doet geweldige dingen en ik heb daar heel veel
bewondering voor. Hoop dat onze gezamenlijke
plannen goed gaan verlopen...”
Wietske Jongbloed, KOZON 19-07-2010
“...We hebben een geweldig fijne week gehad hier
op Here Bugu, met jou, Baba en alle anderen!
Initiatieven zoals die van jou en Baba verdienen veel
meer bekendheid en navolging.
Hopelijk kunnen wij op een of andere wijze ons
steentje bijdragen. We komen terug...”
Roy Keijzer, 24-11-2010
“...Je hebt hier een thuis voor iedereen, althans zo
voelt dat. Baba, een vader voor velen, zijn moderne
daden naast zijn traditionele moslimwezen maken
wie hij is, uniek en in staat om iets te veranderen.
Op straat in Mopti kende iedereen hem wanneer ik
vertelde dat ik hier op bezoek was...”
Jip, 24-11-2010

“...één telefoontje vanuit Mopti en je staat er. Drie
dagen mogen we genieten van je verhalen, de
ideeën, de mensen om je heen, de rust en je enorme
gastvrijheid voor 2 onbekenden. We zijn diep onder
de indruk. Samen met Baba, Sedou en zijn familie
en al die anderen zal Here Bugu steeds meer Here
Bugu worden. We hopen er op de een of andere
wijze deelgenoot van te mogen blijven...”
Ineke en Nol van Oss, 27-11-2010
“...We zijn erg onder de indruk van je project. Je
dromen en ideeÃ«n zijn inspirerend en ik bewonder
je positieve energie...”
Carly de Wit, 4-12-2010
“...naar Mopti en drie geweldige dagen op Here
Bugu, dat je zelf op poten zette! Geweldig initiatief
Yvonne! Laten we hopen dat we ergens in 2011 ook
PUM Mopti op zijn poten kunnen zetten. Jij en Baba
zijn de beste mensen hiervoor!! Dank voor alles.
Maurits van der Ven, landencoordinator PUM Mali,
19-12-2010

“... Thank you so much for welcoming us here to
Here Bugu. I’m very inspired by the work, which is
done here. This internship learned me a lot about
life, African life in particular and about myself. The
way you dance with the circumstances here in Mali
shows you are a true artist...”
Elida, Sweden, februari 2011
“Here Bugu, Place of Peace, the embodiment of an
impulse carried deep in the heart. This place is a
sacred journey, the meeting place of cultures and the
possibilities of a newly empowered people...”
Mischa Saunders, Canada, februari 2011
“....jullie zijn zo te zien een bijzonder goed team die
in korte tijd veel mooie dingen voor elkaar weten
te krijgen. Zo hebben jullie ons ook de gelegenheid
kunnen geven om hier ons biogasproject te doen.
Voor ons is dit slechts het begin want ik heb
gezien dat biogas hier in de omstreken een goede
aanvulling kan zijn...”
Jelmer Tamis, maart 2011

“....Chère Baba, Mes respects pour tous les résultats
preuves de tes efforts fructifs pour créer cet endroit
de brassage entre cultures, pour enfin récolter le
mieux des deux. J’espère que ce travail de base et
de consigne portera fruits ainsi que les arbres plante
sur le terrain de Here Bugu...”
Amintha Fall, Senegal 25 december 2010
“Wow, what an amazing few days with you here at
the ranch. I’m glad that the universe enabled us to
connect and share our passions with each other. As
a journalist I see a lot of horror in the world, and
you are a shining light of hope amongst the turmoil
and trauma that life can sometimes dish out. I was
very moved to see yours and Baba’s connection
with the Bella people and witness how you are
making a profound difference in people’s lives. Thank
you so much...”
Jane Tyska, Oakland Tribune, U.S. 13-1-2011
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Kofi Annan: Landbouw in Afrika verdient meer
investeringen, niet alleen van overheden maar ook
van bedrijven. Dat zei voormalig VN-topman Kofi
Annan in een gesprek met het persagentschap ANP.
Investeren in landbouw is volgens Annan de sleutel
voor het oplossen van veel wereldproblemen.
Zo kunnen boeren in Afrika een belangrijke
bijdrage leveren in de strijd tegen honger en
klimaatverandering.
“Landbouw is in Afrika goed voor 60 tot
70 procent van de inkomsten. Maar van de
commerciële investeringen gaat maar drie procent
naar de landbouw. Dat is niet logisch”, aldus
Annan, die nu voorzitter is van de agrarische
ontwikkelingsorganisatie Alliance for a Green
Revolution in Africa. Ook op het geld dat
overheden beschikbaar stellen, kunnen kleine
boeren vaak geen aanspraak maken. Boeren
kunnen nochtans een belangrijke bijdrage leveren
in de strijd tegen honger. Afrika is het enige
continent dat onvoldoende voedsel produceert
om de eigen bevolking te kunnen voeden.

“Afrikaanse boeren zijn afgesneden van de kennis
en technologie die ze nodig hebben om hun
opbrengst te verbeteren’’, stelde Annan.
“Ook slecht management van vruchtbare gronden
en water, samen met een zwakke nationale en
regionale economische infrastructuur, houdt
de ontwikkeling van de landbouw op het
continent tegen.’’ Volgens Annan zorgt ook de
klimaatverandering voor grote problemen. Door
de extremere weersomstandigheden krijgt
de al moeizame akkerbouw in Afrika het nog
lastiger. Door te zorgen dat kleine boeren in
Afrika efficiënter produceren, kunnen ze ook
een belangrijke rol spelen in de strijd tegen
klimaatverandering. “Als we boeren helpen om het
huidige areaal zo te bewerken dat het een grotere
oogst oplevert, dan hoeven zij minder bossen te
kappen “, zei Annan.Volgens hem kunnen boeren
ook een actieve rol spelen in programma’s rond
bosbeheer. “Kleine boeren kunnen voorvechters
zijn in de strijd tegen de CO2-uitstoot”, besloot
Annan.

Plannen 2011
Here Bugu moet ook zelf inkomsten gaan genereren maar wat kleine bedragen
daargelaten zijn we nog niet zover. De verdiensten zullen in de toekomst gaan komen
uit de windmolenproductie, de biogas, land en tuinbouw, veeteelt.
Wensen voor de toekomst zijn er genoeg.
Onze acties richten zich op vier gebieden:
Waarborg van continuiteit van Here Bugu
Er is een groeiende groep donateurs die met een kleinere en grotere bijdrage per
maand of per jaar de lopende kosten van Here Bugu ondersteunt. De Stichting houdt
zich bezig met het vergroten van deze groep opdat meer vaste werkkrachten kunnen
worden aangenomen en de werkzaamheden op volle kracht kunnen doorgaan.
Uitbreiden en verbeteren projecten
Er zijn een aantal projecten waar nog geen financiering voor is gevonden maar die zeer
belangrijk zijn voor de verdere opbouw. Hiervoor zijn we op zoek naar fondsen die ons
hierin willen ondersteunen. In de bijlage is een overzicht van deze projecten te vinden.
Genereren van eigen inkomsten
In Mali is een groot gebrek aan groot bouwmateriaal zoals betonmolens, generators,
compressoren, lasmachines, vrachtauto, tractor etc. De Stichting zoekt naar
mogelijkheden om een grote container te vullen met materiaal uit de Nederlandse
bouw en naar Here Bugu te sturen. Met de verhuur van dit materiaal is een directe
inkomstenbron voor Here Bugu gegarandeerd. Bovendien beperkt het de kosten van de
eigen projecten.
Aankopen van meer land
De Stichting is op zoek naar mensen die één belendende hectare grond willen schenken
of kopen met vruchtgebruik voor de Stichting. De Stichting kan het land gebruiken
voor verdere uitbreiding van de werkgelegenheid op een faire basis en de hectares
gebruiken voor de verbouw van gierst, maïs, e.d. Bovendien wordt dan voorkomen dat
grondspeculanten aangrenzende hectares opkopen omdat ze worden aangetrokken
door de dynamische ontwikkeling van Here Bugu.
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financiele begroting Juni 2011-juni 2012
Kippenstal
Behuizing voor 1000 kippen, aangepast aan het klimaat, inclusief
arbeiders en investering in kippen en voer voor eerste drie
maanden.

8.500,-

Opleiding metaalbewerking
opleiding 10 jongeren gedurende 6 maanden in metaalbewerking
inclusief leraren, maaltijden vergoeding per dag, materiaal, diesel
voor electriciteit.

19.000,-

Koeienstal			
Bouw eenvoudige open stallen
Aanschaf 10 koeien, voeding, vaccinaties enz				
Stalknecht eerste 4 maanden en onvoorzien
(na 4 maanden kan het project zelfstandig functioneren)

5,000,-

Investering leeratelier. (Machine, tafels, stoelen, materiaal)

1.500,-

Onderhoud gebouwen Here Bugu

2.000,-

Microkredieten Dialangou

2.500,-

Trekpaard voor de vrouwen van Dialangou
Aflossing aankoop Here Bugu				

450,18.000,-

Fondswerving

3.500,-

Reis en transportkosten							

6.000,-

Onderhoud auto’s						

1.200,-

Onkosten en verzekering Yvonne				

6.000,-

Administratie, internet en telefoonkosten

3.500,-

Totaal

77.150,-

Stichting Rondom Baba

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
foto’s: http://public.fotki.com/malikolder/
website: www.rondombaba.nl
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

opmaak en redactie door Saskia ‘t Hart

Vaste lasten van de stichting Rondom Baba en Here Bugu, zoals een salaris voor
Baba. vaste krachten op Here Bugu en eten voor de dieren worden betaald uit de
maandelijkse donaties van vrienden en belangstellenden.
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Op één van de gebouwen
op het terrein van
Here Bugu is de wand
beschilderd met namen
van mensen en fondsen
die Here Bugu financieel
ondersteunen.
“Zo wonen ze allemaal
ook een beetje op Here
Bugu” zei Sedou, de
gardien.
Het was een leuke
gezamelijke klus en het
is een eerbetoon aan
onze supporters die veel
bekijks trekt.

