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Stichting Rondom Baba werkt in Mali aan verbetering van de leef- en 
werkomstandigheden van de extreem armen. Daartoe heeft zij het centrum 
‘HERE BUGU’ opgericht waar samen geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd 
wordt. Terugblik op 2017, vooruitblik 2018

Nieuwsbrief en Projectinformatie Here Bugu

“De vreemdeling ziet slechts 
wat hij kent”

(Malinees spreekwoord)
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Het gaat slecht met Mali. Door de klimaatveranderingen worden de voedselopbrengsten 
ernstig in gevaar gebracht en ligt honger voortdurend op de loer. Door de toenemende 
islamitische radicalisering die van binnen én van buitenaf komt en inspeelt op de onvrede bij 
jongeren, de armoede en werkeloosheid, dreigen oorlog en etnische zuiveringen. 
Here Bugu (plaats van vrede), het project van Stichting Rondom Baba, is een vrijplaats, 
“in everything is a crack, that is where the light gets in” (leonard Cohen). Een plek waar 
alternatieven worden geboden en gerealiseerd. Een plek waar mensen blijven geloven in de 
liefdevolle kant van het leven. 

Volgens de statistieken gaat het goed met de wereld, er is minder armoede, minder honger, 
minder kindersterfte en er gaan meer kinderen naar school. Dat is belangrijk nieuws om te 
weten. Maar er is nog een andere realiteit. 

Naarmate het met onszelf beter gaat kunnen we het minder goed verdragen dat er andere 
mensen zijn die in ellendige omstandigheden leven. De beelden die we daarover op ons 
netvlies krijgen hebben een grote impact en nemen meer plek in beslag. Men wil er graag aan 
meehelpen om de ellende uit de wereld te doen verdwijnen. Statistisch gezien gaat het dus 
wel beter, maar tegelijkertijd worden de verschillen tussen kwaliteit van leven steeds groter.

Daarnaast bestaat er nóg een andere realiteit. En dat is de economische. Terwijl we aan de 
ene kant meevoelen met de mensen die in armoede leven is de politiek er anderzijds op 
gericht om ons economisch belang te beschermen en de koopkracht te verhogen. Die twee 
zijn tegenstrijdig.

Die tegenstrijdigheid tref je vaak ook aan in de ontwikkelingssamenwerking. De omschreven 
doelen zijn helder (én westers) geformuleerd. Vaak echter moeten we ons afvragen of de 
balans tussen de economische realiteit van het in stand houden van sommige organisaties en 
de belangen van de doelgroep nog in orde is. 
Mali bevindt zich in grote moeilijkheden. in de hoofdstad Bamako wordt concurrentie tussen 
de hulporganisaties pijnlijk duidelijk. En tevens zien we dat de lokale elite zichzelf verrijkt ten 
koste van de arme bevolking.

Stichting Rondom Baba kiest er bewust voor om zoveel mogelijk buiten dit systeem te 
blijven en zich niet in te voegen in het reguliere systeem van de ontwikkelingssamenwerking. 
Het voordeel daarvan is dat we direct aansluiting hebben op de doelgroep, de allerarmsten 
volwassenen en de kinderen. Maar we zijn daardoor ook geheel afhankelijk van de particuliere 
fondsen en donateurs die ons willen ondersteunen bij deze manier van werken. 
Het verhaal “life changing bracelets” in deze Nieuwsbrief is een mooi voorbeeld van onze 
werkwijze. Ontwikkeling van “binnenuit”.

We vragen u dringend om Here Bugu te steunen en zo mee te helpen aan een positieve 
tegenbeweging die mensen lokaal het vertrouwen geeft dat er een alternatief bestaat.

Yvonne Gerner

1. EEN aNDERE REaliTEiT
Voorwoord

I NEVER SAID IT WOULD BE EASY
Mae West

de jongeren van Here Bugu

Beeld omslag: Onze houtbewerker Dra hakt prachtige, traditionele beelden uit bomen die 
noodzakelijkerwijs gekapt moeten worden. Er zijn geen kopers meer voor te vinden dus wordt 
Here bugu ermee versierd. Onlangs heeft hij een aantal in de visvijver gesmeten omdat ze worden 
aangevreten door de termieten. Zo liggen ze schoon te spoelen, hoopt hij.
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iNHOUD

Here Bugu in 2009 Here Bugu in 2017 te zien op Google Earth met de tuinen en 
gebouwen op de 2 hectare

Here Bugu in Mali, nabij Mopti

Op de website www.rondombaba.nl is meer informatie te vinden over het ontstaan 
van de stichting, projecten, films, foto’s en een blog met de actueel nieuws en foto’s.

ViSiE
Stichting Rondom Baba (2007) werkt in Mali aan duurzame ontwikkeling van de leef- en 
werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting streeft ernaar om door opleiding 
en werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering, de vicieuze cirkel van de armoede 
te doorbreken. 

Daartoe is de gemeenschap Here Bugu (plaats van vrede) opgericht waar samen wordt 
geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd. Door aan te sluiten bij oude, waardevolle tradities en 
van daaruit een nieuw samenwerkingsmodel en nieuw gedrag te ontwikkelen, ontstaat stap 
voor stap een duurzaam project dat gedragen wordt door de bevolking zelf. 

Vanuit het motto ‘neem het beste van je cultuur en deel het met het beste van de cultuur 
van de ander’, worden negatieve ontwikkelingen overwonnen en omgezet in positieve acties. 
Door de energieke werking die hiervan uitgaat wordt de weerbaarheid en de vitaliteit van 
de deelnemers versterkt. Kernwaarden van het project zijn: bottum up, wederkerigheid, 
al doende leren, inspelen op dagelijkse situaties, gelijkwaardigheid en respect in de 
samenwerking ongeacht etnische groepering, religie of gender. De focus van het werk ligt 
op het samenwerkingstraject, waarbij communicatie, creativiteit, fantasie en openheid de 
belangrijkste ingrediënten zijn. 
Terwijl er in Mali sprake is van een groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk die de 
allerarmsten, en met name de jeugd, in een isolement drijft van waaruit zij steun zoeken bij- 
en doelwit worden van radicale organisaties, ligt bij het werk van Here Bugu de nadruk op het 
opdoen van positieve kennis en ervaring. 

De projecten die uitgevoerd worden op Here Bugu zijn een kweekvijver, een leerschool. zij 
versterken het gevoel van eigenwaarde en geven de participanten een eigen stem. 

DOElSTElliNG
De stichting heeft ten doel om het algemeen belang te dienen door het leveren van een 
bijdrage aan het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap. 
De Stichting wil dit met name doen door het genereren en beheren van fondsen ten behoeve 
van sociaal economische ontwikkelingshulpactiviteiten zoals onderwijs, gezondheidszorg en 
openbare voorzieningen in Mali. 

2. WERKEN aaN VREDE 
Stichting Rondom Baba en Here Bugu in Mali
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Babablog 13 augustus 2017 “Mijn man en mijn 
schoonmoeder weten niet dat ik in Bamako ben”, 
zegt Tao, één van de armbandenvrouwen uit 
Djennee, een stadje in midden Mali. Zij is naar 
de hoofdstad gekomen samen met haar zoontje 
van twee jaar en vijf andere vrouwen uit Djennee, 
waaronder haar moeder Anya.

Alles liep deze keer namelijk anders dan 
we hadden gepland. Met 35 kilo kralen 
voor ons armbandenproject was ik gestrand 
in de hoofdstad waar bleek dat ik uit 
veiligheidsoverwegingen beter niet naar Here 
Bugu kon gaan, ons project en mijn huis in de 
buurt van Mopti, 650 kilometer landinwaarts.
Daar zou ik onder andere wederom werken met 
de vrouwen uit Djennee aan de nieuwe collectie 
en zij zouden de 1000 armbanden die ze de 
afgelopen maanden gemaakt hadden meenemen.

Mijn besluit om in de hoofdstad te blijven had 
niet alleen met mijn eigen veiligheid te maken. 
Het ging vooral over de veiligheid van alle 
medewerkers. De jihadisten die het gebied steeds 
meer bestoken hebben inmiddels veel infiltranten 
in Mopti en Sevaré rondlopen en ook rondom 
ons project. Zij spelen informatie door en de 
aanwezigheid van een blanke, of beter gezegd 
een vertegenwoordiger van het Westen, brengt 

het project en de veiligheid van de medewerkers 
in gevaar. Het was vooral dat gegeven dat me 
deed besluiten, hoe verdrietig ook, om na bijna 
negen jaar daar gewoond te hebben, niet te gaan. 
Voorlopig althans.

Een vriendin in Bamako met een klein hotel 
en galerie in het centrum bood genereus de 
oplossing. Haar hotel, Taxi Bamako, ging een 
maand dicht vanwege haar vakantie en we 
mochten gebruik maken van deze locatie om aan 
de armbanden te werken.
Dus gingen de vrouwen op weg. Niet naar Here 
Bugu zoals de echtgenoten en schoonmoeders 
dachten maar de andere richting uit naar de 
hoofdstad. Twee keer ondernamen ze bepakt en 
bezakt een poging, maar vanuit Djennee moet 
je eerst de rivier over, en ze bleven steken in de 
modder veroorzaakt door de regentijd.

3. LIFE CHANGING BRACELETS

De derde keer lukte het. Met negen personen 
zaten ze in een taxi, een stokoude Peugeot 405. 
Om zeven uur ’s morgens schoof de taxi zonder 
remmen onder een bus uit de tegenovergestelde 
richting. De zakken met armbanden op het dak 
scheurden en de armbanden rolden over de 
weg, de plastic dozen met kraaltjes braken in 
duizend stukken. Butagasflessen, vastgebonden 
op het dak, schoven naar voren en vielen door 
de voorruit naar binnen op de hoofden van een 
paar vrouwen. Anderen zaten beklemd met 
hun voeten. De meesten waren bewusteloos en 
sommigen bloedden hevig. Het kleine jongetje 
van twee werd er het eerst uit gehaald, hij had 
niets. Maar Baba die telefonisch gewaarschuwd 
werd hoorde hem huilen en kon geen van de 
vrouwen aan de lijn krijgen.

Dat was het nieuws dat ik ’s morgens kreeg 
terwijl Baba in een auto stapte om naar de 
plek van het ongeluk te gaan, twee uur rijden 
verderop.

Iedereen overleefde als door een wonder het 
ongeluk. De vrouwen werden verbonden bij een 
lokale medische post. De armbanden werden 
verzameld en kwamen er, op een stuk of 
honderd na, onbeschadigd vanaf. Drie vrouwen 
arriveerden nog dezelfde nacht door mee te liften 
en een taxi in het hotel, de andere drie vrouwen, 
die zwaarder gewond waren en onderzoek in het 
ziekenhuis van Mopti nodig hadden, volgden twee 
dagen later met Baba. 

Er zijn matrassen voor de vrouwen om op 
te slapen, ventilatoren, een fornuis en een 
waterkoker, tafels, borden en bestek, echte 
glazen om uit te drinken, een wasmachine, een 
zwembad, douches en wastafels en poes Mous 
waar ze bang voor zijn.
Baba regelt een vrouw uit de straat die drie maal 
per dag maaltijden brengt in de bekende schalen 
ingepakt in een lap stof met een knoop erboven 
op. 

De eerste dag kijken ze vertwijfeld naar de 
tafels om tenslotte zoals gewend op de vloer 
te belanden waar ze zich naar gewoonte om 
de schaal met eten scharen. En Taxi Bamako 
verandert in Taxi Here Bugu. De “guardiens” 
eten al gauw mee, eerst nog mannen en vrouwen 
gescheiden, maar ook dat verwatert en het wordt 
hier een gezellige, niet traditionele, Malinese 
bedoening.

Er wordt non stop aan de armbanden gewerkt 
om de zending van de eerste opdracht voor 
Return to Sender weer compleet te maken. Ik 
maak er ook drie en ontdek daardoor opnieuw 
hoe lastig het is wat we van ze vragen.
Anya, de oudste, werd al jong weduwe en bleef 
achter met 5 kinderen. Ze wist het hoofd boven 
water te houden door armbanden te maken en te 
verkopen aan de toeristen want Djennee was een 
druk bezochte toeristenplaats met zijn beroemde 
moskee. Al jaren is het toerisme weggevallen 
en ligt ook Djennee onder directe invloed van 
de djihadisten die met hun sharia de wet willen 
voorschrijven. 

Onze armbanden worden op dezelfde manier 
gemaakt maar met mooiere kralen, andere 
patronen, beter garen en zorgvuldiger. Anya en 
haar dochter Kouti hebben het werk verdeeld 
over zo’n 12 vrouwen waarvan de meeste 
hun familie-erf niet afkomen behalve om 
naar de markt te gaan. Kouti controleert of 
de armbanden aan onze eisen voldoen. Dat 
gaf in het begin veel problemen want in deze 
cultuur wijs je niet iets af, op zijn ergst kan dat 
aanleiding zijn tot een familie-vete. 

De zakken met armbanden 
op het dak scheurden en de 
armbanden rolden over de weg, 
de plastic dozen met kraaltjes 
braken in duizend stukken.

Een paar jaar geleden is Yvonne samen met de Nederlandse ontwerpster laura de Monchy een 
armbandenproject begonnen. Malinese vrouwen worden geholpen met het maken van armbanden 
op de traditionele manier maar met mooiere kralen en nieuwe motieven. De armbanden worden 
verkocht door Return to Sender en De MonchyBeads in Nederland. Onderstaand verhaal gaat 
over de moeilijkheden die bij zo’n project te overwinnen zijn.

Een traktatie, voor het eerst een ijsje De armbandenvrouwen uit Djennee

Dat was het nieuws dat ik ’s 
morgens kreeg terwijl Baba in 
een auto stapte om naar de 
plek van het ongeluk te gaan, 
twee uur rijden verderop.

Het maken van de armbanden Het wrak
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4. TERUGBliK 2008-HEDEN

HERE BUGU, ééN GROTE SCHOOl
Here Bugu is ontstaan door de vraag van Baba Traoré aan Yvonne Gerner om een project te 
starten voor de arme bevolking rond Mopti in midden Mali. zij werden daartoe geïnspireerd 
door een bezoek dat zij samen brachten aan SEKEM in Egypte. ibrahim abouleish, de 
directeur, adviseerde hen zelf een plek te creëren waar mensen op basis van een vernieuwend 
ontwikkelingsmodel kunnen leven en werken. 

in de periode van 2008 tot nu groeide Here Bugu uit van een kaal stuk grond waar zand en 
stofstormen vrij spel hadden tot een kleine oase. Het terrein werd bewoonbaar gemaakt 
met zand, storm en regenbestendige huisvesting voor Yvonne, de gardien en de vaste 
krachten. Een put met pomp op zonne-energie, een watertoren, riolering en waterleiding, 
een generator en zonnepanelen zorgen voor elektra en water. Het werd ommuurd en er 
kwamen magazijnen voor opslag, een hangar voor vergaderingen en feesten, een ovenhuis, 
gastenkamers, toiletten, stallen, een school met drie klassen en een buitenbioscoop. En er 
werd een grote vijver voor visteelt gemaakt, behuizingen voor kippen, eenden en konijnen 
en een speeltuin voor de kinderen. alle stenen voor de bouw, van leem en cement, werden 
op Here Bugu gebakken. De metalen deuren en ramen werden er gelast en elektriciteit 
zelf aangelegd. Wanneer de nodige vaardigheden onder de medewerkers niet aanwezig 
waren, werden mensen van buiten aangetrokken die meestal lid werden van de Here Bugu 
gemeenschap. 

Want die gemeenschap, daar draait het eigenlijk om. alle mensen die betrokken worden bij 
de bouw, bij de verzorging van de dieren, bij de verschillende projecten van de vervaardiging 
van professionele windmolens tot het maken van cookits voor het koken op zonne energie, 
van de vervaardiging van leren tassen tot prachtige armbanden, van de verzorging van de 
moestuinen tot het ontwikkelen van de Moringa plantages en de verwerking van het blad tot 
poeder al die mensen en hun omgeving erbij, waren en zijn betrokken in het scholingstraject 
van Here Bugu. 
Volgens Baba, zelf behorend tot de doelgroep van de arme bevolking, is er een aantal zaken 
waarmee in Mali rekening dient te worden gehouden bij het opzetten van een project.

SUCCESfaCTOREN VOOR EEN PROjECT iN Mali:

1. Mali heeft een totaal andere cultuur dan het Westen. Het plan en de uitvoering moeten 
worden opgezet en uitgevoerd in nauwe samenwerking met de doelgroep en bottom-up 
ontwikkeld. 

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

Maar Kouti heeft zich daar doorheen gevochten 
met steun van Baba die er soms een oud en 
wijs familielid op afstuurt om de ruzies te 
beslechten. Sommige vrouwen mogen niet 
zelf aan de armbanden werken maar sturen 
hun dochter om zo wat geld voor de familie te 
verdienen. Voor alle vrouwen die meedoen, zijn 
de gezinsomstandigheden door de inkomsten 
aanzienlijk verbeterd.

Doordat we hier in ons tijdelijke paradijsje zo 
samen werken en leven in een veilige omgeving 
zonder kletsende buurvrouwen, hellevegen van 
schoonmoeders die hun schoondochter uitbuiten 
en als slaaf behandelen, krijsende kinderen, 
werkeloze mannen, lemen huizen die instorten 
door de regen (er wordt wel de hele tijd gebeld 
vanuit Djennee), stelende bandieten, schietende 
jihadisten, moestuinen die opgevreten worden 
door koeien, stervende mensen door malaria en 
alles wat het Malinese leven zo complex maakt, 
ontstaat er een vertrouwelijke sfeer waarin 
er tussen ons vrouwenzaken op tafel komen, 
zeker als Baba een paar dagen bij zijn vrienden 
doorbrengt.
Ik luister naar hun verhalen in het 
gemeenschappelijke Frans, zij luisteren naar 
elkaar. 

Er vloeit een enkele traan, niet van verdriet 
want dat tonen ze niet die sterke vrouwen die 
zich schikken naar hun lot, maar tranen van het 
lachen om mijn “domme” vragen.
Ze vertellen over de verstikkende tradities van 
hun cultuur, maar ook over de angst om dat los 
te laten, over verandering en de reactie van hun 
omgeving daarop. Ze vertellen over onderlinge 
jalauzie en het gebrek aan saamhorigheid. En 
over het belang van eigen inkomsten om een 
basis te hebben van waaruit ze hun eigen keuzes 
zouden kunnen gaan maken. 

En terwijl ze vertellen zie ik in hun ogen dat 
ze wakker worden. Dat ze zich voor het eerst 
realiseren dat je niet verplicht bent om je te 
schikken naar het lot. Dat ze elkaar om steun 
vragen.

Het ontroert me want ik herken dat. Soms 
duurt het lang voordat je zover bent om je eigen 
situatie eerlijk onder de loep te nemen, ook in 
mijn leven. Het is een begin. Het wordt er niet 
makkelijker door maar wel veel existentieler. Ook 
dat bespreken we.

En dan vertrekken ze weer, uitgezwaaid op 
het busstation, met 35 kilo nieuwe kralen, een 
nieuwe opdracht voor nog eens 1200 armbanden 
die mogelijk meer vrouwen bij het project 
betrekt. En vol met nieuwe indrukken die helpen 
zich bewust te worden van hun situatie en een 
begin te maken met verandering.

En ik blijf achter en heb een slapeloze nacht in 
het broeierige Mali. Heb ik het goed gedaan? 
Wat heb ik losgemaakt? Kan ik het waarmaken 
dat de opdrachten voor werk en inkomen blijven 
doorgaan? Kan ik er voor ze zijn? Gaan de 
armbanden verkocht worden? Krijgen we nieuwe 
opdrachten?

Dat is niet in mijn handen alleen! Dat hangt 
mede af van de consument in Nederland...

De dames met de armbandenDe armbanden waren op een stuk of 100 na 
onbeschadigd

Ze vertellen over de verstikkende 
tradities van hun cultuur, maar ook 
over de angst om dat los te laten, 
over verandering en de reactie van 
hun omgeving daarop.
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3. in Mali, een land met 35 verschillende etnische groeperingen en heel veel talen, een 
land waarvan de grenzen door het Westen zijn bepaald, was tot voor kort een manier 
gevonden om in vrede met elkaar te leven. Maar de onderlinge verschillen zijn groot en het 
evenwicht fragiel. Onder de huid is het wantrouwen jegens elkaar en jegens het Westen 
groot. Communiceren, kennis delen, samenwerken en veranderen, zo essentieel om uit de 
vicieuze cirkel van de armoede te komen, wordt gevoeld als zijnde gevaarlijk. Daar moet 
dus  aan gewerkt worden om tot resultaat te komen.

4. Door de instroom van kapitaal uit het Westen werd en wordt het verschil tussen arm 
en rijk vergroot. Geld dat bedoeld is voor ontwikkeling komt gedeeltelijk terecht bij een 
elitegroep die uit is op eigen verrijking. Over de ruggen van de armen worden de subsidies 
binnengehaald. Er zijn heel veel projecten op papier en in bureaus die in werkelijkheid niet 
of nauwelijks bestaan.  

5. De jonge, werkeloze Malinezen, een snel groeiende groep, heeft de keuze uit twee 
uitersten: aan de ene kant teruggrijpen op de religie, het fundamentalisme met als uitwas 
het terrorisme en de jihad met zijn woede tegen het Westen. aan de andere kant het 
dwepen met het Westerse voorbeeld van geld, drugs, alcohol oftewel het leven van de 
soaps die hier elke avond op tv te zien zijn. Een alternatief rolmodel van het midden, 
sociaal ondernemerschap waarin zowel de enkeling als de groep tot zijn recht komt, 
bestaat niet of nauwelijks. jongeren zijn wanhopig op zoek naar een nieuw antwoord 
waarmee ze zich kunnen vereenzelvigen, maar vinden het niet en vallen ten prooi aan één 
van de beiden uitersten. (Uit ervaring kon Yvonne hier later nog aan toevoegen: )

6. afrikanen zijn trots. ze zijn ook hartelijk en buitengewoon gastvrij. Maar in contact 
met het Westen beschermen zij hun laatste restje eigenwaarde achter de façade van de 
vriendelijkheid. Deze trots staat, totdat het absolute vertrouwen is gewonnen, in de weg 
om nieuwe dingen aan te leren, te kijken naar eigen fouten en ervan te leren. Ook dat 
vraagt oefening en nieuwe ervaringen opdoen.

Toen Baba en Yvonne in 2008 met het opbouwen van Here Bugu begonnen en ze met de 
eerste groep medewerkers aan de slag gingen, werden ze direct geconfronteerd met de 
weerbarstigheid van deze problematiek. Maar ook tussen hen onderling, als mensen van 
een verschillende cultuur, was de confrontatie met hun eigen waarden en normen groot. 
Dankzij hun gemeenschappelijk ideaal om van Here Bugu een vernieuwende scholingsplek te 
maken en de diepe vriendschap die zich stap voor stap ontwikkelde, lukte het om met vallen 
en opstaan de grote verschillen, hun eigen onbegrip en wantrouwen te overwinnen. als 
het hen onderling niet lukte, hoe was dan te verwachten dat er sprake zou kunnen zijn van 
‘ontwikkelingssamenwerking’ in een groter geheel, was de vraag die zij zichzelf daarbij steeds 
voorhielden. 

Bezoek van jongeren van een Lyceum Ochtendoefeningen

Vergadering in de Salle de Jip Armbanden voor Return to Sender

De schommel in de speeltuin

De wip voor groot en klein De wortelen
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De medewerkers van Here Bugu (2017 werkten er 36 op het terrein) komen uit verschillende 
etnische groeperingen. ze zijn in meerderheid islamitisch maar van verschillende stromingen, 
en enkele Christenen, mannen en vrouwen. allen behoren tot de armen of extreem armen 
uit de samenleving. Het aantal mensen dat op de een of andere manier direct betrokken is 
bij Here Bugu loopt tegen de duizend. De actie radius is moeilijk te schatten maar bedraagt 
zeker enkele duizenden, met name ook door de vele bezoekers uit heel Mali. Vanaf het begin 
zijn er regels waaraan iedereen zich dient te houden en wordt er gezorgd voor een veilige 
omgeving waarin de medewerkers bereid zijn te werken aan gedragsverandering. 

De regels zijn:
• Geen geweld, noch fysiek, noch verbaal;
• Geen discriminatie op basis van gender, etniciteit of religie;
• Geen gebruik van pesticiden of andere chemische bestrijdingsmiddelen die slecht zijn voor 

het milieu;
• Hygiëne en regelmaat;
• Problemen worden opgepakt als kansen en getransformeerd tot mogelijkheden. 

Er wordt gefocust op overleg, sociale training, ontwikkeling van leiderschap i.p.v. hiërarchisch 
patronaat. Een bindende factor bij alle activiteiten zijn de vieringen van (religieuze en 
andere) feesten, sport en spel en optredens van artiesten. Een deel van die activiteiten 
zijn nu uit veiligheidsoverwegingen komen te vervallen. Eén ochtend per week is er een 
algemeen werkoverleg met alle medewerkers. Centraal op Here Bugu staat en blijft staan 
het ochtend ritueel: elke werkdag begint met de gezamenlijke start in een kring en sociale 
trainingsoefeningen. De oefeningen hebben als doel samenwerking te bevorderen en 
verschillen te overbruggen. interessant detail: ook buiten Here Bugu worden de oefeningen 
inmiddels gedaan.

De ‘exit strategie’ is gericht op het langzaam verzelfstandigen van het project, 
verantwoordelijkheden overdragen en begeleiden en eigen inkomsten genereren. Dat is een 
lange weg die uithoudingsvermogen, geduld, begrip en vooral veel humor vraagt. 

Spelplezier met Jenga blokken

De rijstactie van eind 2016. De medewerkers van Here Bugu bedanken de donateurs door middel van een foto met hun 
naam en laten zo het terrein en de werkzaamheden zien. Er werd ruim 10.000 euro opgehaald.
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Love is the only engine to survival
Leonard Cohen

5. HERE BUGU HET afGElOPEN jaaR

De situatie in Mali is in de afgelopen jaren sterk verslechterd. Voorheen speelden de 
problemen alleen in het noorden rond de Toearegs. Nu verslechtert de situatie ook in midden 
Mali, regio Mopti en de Dogon 
Toen we met Here Bugu begonnen konden we niet vermoeden dat het land in een paar jaar 
tijd een speelbal zou worden tussen twee uitersten. aan de ene kant het toenemend 
fundamentalisme en het terrorisme gekoppeld aan het jihadisme, aan de andere kant het 
verlangen naar de consumptiemaatschappij van het Westen. aan beide kanten speelt geld een 
grote rol. Ondertussen hunkeren veel mensen naar een ander voorbeeld, een voorbeeld van 
het midden, een voorbeeld dat ze niet kunnen vinden. 
De armoede, de corruptie, het klimaat, de werkeloosheid en de onzichtbare resultaten van 
de ontwikkelingssamenwerking hebben de bevolking murw gemaakt en ontvankelijk voor 
terrorisme en criminaliteit. Echter, ondanks en misschien zelfs dankzij deze moeilijkheden 
heeft het werk op Here Bugu zonder onderbreking zijn voortgang kunnen vinden.
Veel Malinese bezoekers, particulieren, medewerkers van ngo’s en leerlingen van lycea vonden 
hun weg naar ons project en verbaasden zich over wat ze zagen.
Sommige lokale ngo’s zitten met de handen in het haar, buigen zich over rapporten, maken 
plannen, vergaderen, maar het lukt ze niet om tot werkelijk resultaat te komen, vaak omdat 
ze het contact met hun doelgroep zijn verloren.

‘Tijdens een vergadering van een groep bezoekers na een rondleiding stelden de deelnemers 
zichzelf de vraag waarin ons werk zich onderscheidde van alles wat ze tot op heden gezien 
hadden. Ze kwamen tot de conclusie dat ‘verbinding’ de toverformule leek te zijn’.

Ook vanuit de Malinese overheid was er belangstelling. We kwamen weer in aanmerking voor 
een prijs (de vorige keer was de oorkonde voor ons maar de bijbehorende geldsom hebben 
we nooit gezien). Onze ervaring is dat overheidsdiensten graag op bezoek komen en ons werk 
waarderen zonder dat het óns iets oplevert. Bovendien is de overheid inmiddels geen geziene 
gast meer onder de bevolking en lijkt het ons beter de rijen nieuwe 4wheeldrives op ons 
zandpad te mijden.

afgezien van het werk in de projecten zelf, hebben we weer veel mensen uit de naaste 
omgeving kunnen helpen. Door hulp bij ziekte en ongelukken door vervoer naar een hulppost, 
door voedsel met ze te delen, door te bemiddelen bij conflicten tussen landarbeiders en 
landeigenaren en door het beslechten van conflicten tussen Peulen (veehouders) en Dogon 
(landarbeiders) uit de omgeving.

Yvonne was en is bereid door te gaan met haar werk. Wel werd het afgelopen jaar duidelijk 
dat ze niet meer zoals voorheen op Here Bugu kan wonen. Daar is de situatie te gevaarlijk 
voor. zij verblijft nu kortere periodes op Here Bugu of werkt vanuit de hoofdstad.
Ondertussen gaan de gezamenlijke spel- en concentratie oefeningen op Here Bugu door, 
geleid door één van de medewerkers. Samen met de wekelijkse werkbesprekingen vormen 
ze de spil van Here Bugu. Sommige medewerkers delen de oefeningen binnen hun sociale 
omgeving in hun woonplaats.
De mensen die bij Here Bugu horen zijn trots op hun project en actief betrokken bij de 
opbouw. Here Bugu is te beschouwen als één grote opleiding, een scholingsproject voor alle 
betrokkenen. Een project waar wat van te leren valt!

De rijstactie van eind 2017. De medewerkers van Here Bugu bedanken de donateurs door namen te schilderen op een mooi 
versierde muur. Er werd ruim 12.000 euro opgehaald.
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6. PROjECTEN EN fiNaNCiEN

Here Bugu heeft een grote diversiteit aan projecten, tegelijkertijd hangen alle projecten 
samen. De diversiteit is zo groot als het leven zelf, het maakt het project bewegelijk en er kan 
gestuurd worden op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het moment. 
Hieronder een beschrijving van de diverse projecten (cursief) en de bestedingen die we in 
2016 tot nu (eind 2017) konden doen. Los is te verkrijgen het financieel jaaroverzicht 2016 en 
2017.

Huishouding Here Bugu
Er zijn nu vijftien vaste medewerkers die gedeeltelijk ook op Here Bugu wonen. Het betreft 
de gardien en zijn familie, tuin- en landbouwmedewerkers, onderwijzer(s), Baba Traore, een 
administrateur, een kokkin, een chauffeur en een opzichter. Zij krijgen een vergoeding per maand, 
sommigen kost en inwoning en iedereen krijgt een warme maaltijd per dag. Daarnaast zijn er nu rond 
de eenentwintig dagloners. Zij werken aan bouw en onderhoud, land en tuinbouw, administratie en 
kleine projecten. Onder hen zijn lassers, metselaars, ijzerbuigers en stenenbakkers. Zij komen elke 
dag uit de omgeving met ons transport naar Here Bugu. Het aantal medewerkers is de afgelopen 
jaren vooral opgelopen doordat er meer werk is in de Moringaplantage.
Alle medewerkers krijgen bij ziekte (vooral malaria) medicijnen. Er wordt gewerkt aan een oplossing 
voor een interne sociale verzekering. Schoonmaakartikelen, kosten van jaarfeesten en onvoorziene 
uitgaven, muskietennetten en slaapmatten voor medewerkers horen onder de algemene post van 
Here Bugu. We bemoedigen de wisseling van dagloners omdat op die manier steeds meer jongeren 
de ervaring van het werk op Here Bugu elders kunnen inzetten.
Wanneer mensen een beroep op ons doen voor hulp bepaalt Baba of we hier op ingaan. Er wordt 
zeer zelden gebedeld, het valt vooral onder de noemer “burenhulp” of “noodhulp”. 

Met de donaties van 2016 en 2017 konden we de kosten dekken van dit project: de 
huishouding van Here Bugu. 
Daarnaast zijn er in december 2016 en 2017 rijstacties gehouden vanwege de hongersnood. 
De opbrengst van 2016 werd in 2017 volledig uitgegeven. We konden 10 ton rijst en 10 
ton gierst kopen plus twee stieren voor de fok. Hiermee hebben we 51 families van 4 tot 
15 personen van voedsel kunnen voorzien. alle medewerkers deden aan de actie mee. zij 
bedankten de gevers door middel van foto’s waarmee ze tevens de medewerkers en hun 
activiteiten in beeld brachten. (zie foto’s). De sociale impact van deze actie voor de plaats 
van Here Bugu in de omgeving is zeer belangrijk. zeker gezien de sociale onlusten van het 
moment tussen de verschillende etnische groeperingen. We hebben de actie eind 2017 met 
groot succes herhaald. 

Elektriciteitsvoorzieningen
Here Bugu genereert zijn eigen elektriciteit. 
Verlichting, koelinstallatie, internet, ventilatoren 
en waterpomp van de grote put draaien op de 
energie van zonnepanelen. Ter aanvulling van de 
zonnepanelen is er een moderne generator voor 
de airconditioning van het kantoor en elektriciteit 
‘s avonds. Er zijn twee dieselgeneratoren 
voor de ateliers (lassen en houtbewerking) 
en het oppompen van water voor de visvijver. 
Ze functioneren allen op diesel en vergen in 
het extreme klimaat met veel stof zorgvuldig 
onderhoud. 
De kosten waren hoger dan begroot doordat 
er meer diesel geconsumeerd is. Dit als 
gevolg van de waterpompen die nodig waren 
voor de Moringa die gezaaid en geoogst is. 
Dankzij de nieuwe put en de aanschaf van 
een grote pomp met zonnepanelen is dat 
verleden tijd (zie onder land en tuinbouw).
Vanwege de onrustige situatie hebben we 
afgezien van het kopen van nieuwe accu’s 
voor de zonnepanelen (diefstalgevoelig). Dat 
betekent dat er alleen overdag zonne-energie 
is en ’s avonds energie op de dieselgenerator. 
Volgend jaar moet dus toch rekening worden 
gehouden met extra dieselkosten. 

Transport
De auto’s van Here Bugu zijn nodig voor het 
transport van de medewerkers, kinderen 
en cursisten en voor het reizen van en naar 
Bamako van Yvonne. De Toyota, de Kanarie 
genoemd, vervoert ook materialen en veevoer en 
functioneert soms als ambulance. De Kanarie is 
de enige auto die tijdens de regenperiode door 
de modder en het water naar Here Bugu kan 
komen. De nieuwe 4WD wordt daarvoor zoveel 
als mogelijk gespaard. Daarnaast is er nog een 
grote Volkswagenbus die voorziet in het vervoer 
van medewerkers van en naar Here Bugu. Dan is 
er nog een tractor met aanhanger.
Onder deze post vallen ook de verzekeringen, 
belasting, reparaties en diesel- en benzinekosten. 

Begroot was een revisie van de Kanarie 
(4wheeldrive 1) en de aanschaf van een 
nieuwe 4wheeldrive. Beiden zijn gerealiseerd.
De Kanarie was toe aan een grote revisie 
die in 2017 heeft plaatsgevonden. Daarnaast 
was er behoefte aan een tweede 4wheeldrive 
door de grote toename van activiteiten en 
voor vervoer van en naar Bamako. Door 
een zeer genereuze gift en inzet van derden 
hebben we een nieuwe Toyota landcruiser 
kunnen aanschaffen die over zee en land 
vanuit Nederland in Mali is gearriveerd. 
We hebben de versleten motor van de 
gardien kunnen vervangen door een nieuwe. 
Een tweede motor is aangeschaft voor Here 
Bugu algemeen, noodzakelijk om voor kleine 
hand en spandiensten vervoer te hebben over 
de zandwegen. 

Reizen en administratie
De post Reizen en Administratie bestaat uit 
kosten voor het jaarabonnement op internet, 
telefoonkosten in Mali en Nederland, druk en 
porto kosten voor de jaarverslagen, aanschaf 
kantoorartikelen, de kosten van de bank in 
Nederland en Mali inclusief de transferkosten, 
reiskosten binnen Mali voor aanschaf materiaal 
en zakelijke afspraken en retourtickets Mali-
Nederland voor Yvonne. 
Door een gift specifiek voor deze post 
hebben we alle kosten kunnen dekken.

Dieren
Here Bugu houdt op kleine schaal kippen, 
eenden, konijnen, duiven en vissen. 
Aangevuld met een waakhond en twee grote 
reuzeschildpadden (gered uit de woestijn waar 
mijnen zijn) en koeien.
We hebben te maken gehad met 
verschillende ziektes onder de kippen, de 
konijnen en bij de vissen. De ziektes komen 
overwaaien uit de omgeving en worden 
veroorzaakt door de extreme hitte. 

de binnenkant van de duiventorens De nieuwe auto, de Canard

De vernieuwde KanarieTotale revisie van de Kanarie
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de Moringa

Nadat alle hokken ontsmet zijn en een tijd 
leeg hebben gestaan zijn er nu op kleine 
schaal weer kippen, konijnen en eenden. 
Vissen zijn terug in de gerestaureerde vijver. 
Ook de nieuwe duiventillen zitten vol duiven. 
Vroeger lag de verantwoordelijkheid voor 
de verzorging bij allen, tegenwoordig zijn 
drie mensen permanent verantwoordelijk 
voor deze projecten. Verwacht wordt dat in 
januari 2018 op kleine schaal weer verkocht 
kan worden op de markt.
Uit de opbrengst van de rijstactie zijn ook 
twee stieren gekocht en opgefokt. Eén werd 
geslacht op het Suikerfeest en leverde 400 
kilo vlees op dat werd verdeeld onder de 
gezinnen uit de naaste omgeving met een 
groot feest. De andere werd verkocht en 
leverde weer twee nieuwe stieren op. 

Land- en tuinbouw
Op Here Bugu bevinden zich twee grote 
moestuinen, een compostplaats, vruchtenbomen 
en de Moringa plantage met bomen voor de 
snoei en de zaden.
Naast de oorspronkelijke eerste hectare 
grond, is nu ook de gehele tweede hectare  
grond in gebruik genomen. Hij is gedeeltelijk 
beplant met Moringa, er zijn ook nieuwe 
moestuinen, een grote compostplaats en 
verder 200 nieuwe fruitbomen. De nieuwe 
waterpomp voorziet in voldoende water. 
zaaigoed voor uien, sla, wortelen en 
sperziebonen werden aangeschaft evenals 
werktuigen. 

Er zijn veel meer faciliteiten gekomen voor 
de verwerking van de Moringa. Er zijn grote 
droogruimtes ingericht met ventilatoren en 
lange droogtafels waarin de blaadjes in 36 tot 
48 uur kunnen drogen. De techniek voor de 
hele keten van zaad tot product is verbeterd. 

Er werken zeven mensen aan dit project.
Voor de Moringa zijn we druk doende een 
lokale afzetmarkt te vinden. Er zijn contacten 
met bedrijven in de hoofdstad die Moringa-
thee verkopen. Een probleem is dat we direct 
in aanraking komen met de ernstige corruptie 
in dit land zodra we ons op de handelsmarkt 
begeven.
Er zijn bescheiden verdiensten door de 
directe verkoop van landbouwproducten en 
Moringa op de markt en aan omwonenden.

Bouwmaterialen en gereedschap
Zand, grint, cement, ijzer en hout zijn de 
voornaamste materialen die aangeschaft 
worden voor de bouw en het onderhoud. Ook de 
vergoedingen van de medewerkers die in deze 
sector werken vallen onder deze post. Door grote 
stormen tijdens de regenperiode was er veel 
schade, de magazijnen waren ingestort en er was 
ook schade aan andere gebouwen. 
Er is een grote droogvoorziening gebouwd 
voor de Moringa (zie onder land en 
Tuinbouw). Verder is er gewerkt aan 
uitbreiding van werkplaatsen onder afdaken. 
Ook bij de school is het buiten-afdak 
vernieuwd. Tuinslangen, kruiwagens, gieters 
en klein handgereedschap zijn aangevuld 
en vernieuwd. Er is een tweede woning 
gebouwd voor vaste medewerkers met 
toiletten ernaast. En een gebouw voor de 
zonnepanelen.
Veel werk is verzet aan herstel en verhoging 
van de muren rondom Here Bugu en een 
gedeelte van nieuwe muren om de tweede 
hectare. Voor de koeien is ook een ruimte 
gebouwd. 

De kuikens Schapenleren tassenMedewerker Here Bugu
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School, opleiding, cursussen
De school had drie onderwijzers met een 
directeur die verantwoordelijk was voor alle 
pedagogische activiteiten op Here Bugu 
waaronder de alfabetiseringslessen voor de 
medewerkers. Daarnaast waren er ook parttime 
krachten voor aanvullend onderwijs zoals muziek, 
handwerken, geschiedenis. 

Eind 2016 zagen we ons genoodzaakt 
een deel van de school voorlopig te 
sluiten in verband met dreiging vanuit 
de Peulgemeenschap die de voorkeur 
geven aan een Koranschool. De kinderen 
konden overigens wel doorstromen naar 
een openbare school waar bleek dat ze 
ver vóór lagen op de andere kinderen. De 
directeur Diarra overleed kort daarna aan 
een herseninfarct. Er is nog wel een peuter/
kleutergroep onder leiding van één van de 
onderwijzers.

De kinderspeeltuin is verbeterd en 
uitgebreid. in de zomermaanden van 2016 
en 2017 vonden er met groot succes twee 
deeltijdopleidingen plaats van elk drie 
maanden voor 35 jongeren in stoelen 
maken en stoelenmatten. Deze opleidingen 
voortgezet en uitgebreid omdat de jongeren 
niet alleen in korte tijd een bezigheid leren 
waarmee ze geld kunnen verdienen maar 
waarin ze ook allerlei waarden en normen 
opdoen die een bescherming bieden tegen 
de ronselpraktijken van de terroristen. Er is 
een groeiende wachtlijst van inmiddels 250 
jongeren.

Het armbandenproject met vrouwen uit 
Djennee is heel succesvol en fors uitgebreid. 
De vrouwen, die voornamelijk thuis 
werken, komen regelmatig naar Here Bugu 
voor onderwijs en deelname aan de Here 

Bugu gemeenschap. inmiddels worden de 
armbanden via Return to Sender van Katja 
Schuurman en De Monchy Beads van laura 
de Monchy in Nederland verkocht. Er zijn 
inmiddels 3000 armbanden gemaakt.

Het Kozon project met de fabricage van 
kooktoestellen op zonne-energie ligt stil 
vanwege problemen met de inkoop van 
materialen. Maar ook omstandigheden in 
de Bella-gemeenschap bemoeilijkten de 
voortgang. Naar verwachting komt er wel 
een vervolg (zie nieuwe begroting).

Op kleine schaal zijn we ook verder gegaan 
met de leerbewerking. De tassen worden in 
Bamako verkocht en een beetje in Nederland. 
We willen dit project professioneler gaan 
opzetten (zie nieuwe begroting).

in de loop van 2016 hebben we onder leiding 
van de stichting ESH voor de fabricage van 
windmolens nog gewerkt aan de plaatsing van 
windmeetmasten op verschillende locaties. in 
verband met de tegenvallende windmetingen 
en de opmars van de zonnepanelen in Mali 
heeft ESH besloten het project te stoppen. 
Medewerkers van dit project hebben een 
geldbedrag van ESH gekregen om zich om te 
laten scholen.

Door de donaties hebben we alles kunnen 
realiseren wat op ons programma stond en 
meer (uitgezonderd de nieuwe accu’s voor de 
energievoorziening).

Here Bugu is het episch centrum van waaruit 
we alles kunnen doen. 
alle activiteiten, ook de bouwactiviteiten 
en de landbouw- en veeteeltactiviteiten 
onderbouwen het opleidingskarakter van ons 
project.

Het is de tegenwind die de vlieger 
doet stijgen (Chinees spreekwoord)

De jongerencursus in stoelen lassen en  stoelenmatten 
en tassen vlechten voor de dames

Bouwwerkzaamheden op Here Bugu
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Here Bugu is een school waarin alle aspecten van bedrijfsvoering aan de orde komen en 
geleerd moeten worden. Dus ook de commerciële kant van een bedrijf.
Voor de verkoop van producten is in Mali de onderneming ‘Here Bugu produits’ opgezet. 
Dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad omdat in Mopti het administratieve kader wel 
bestaat maar veelal niet werkt, staakt of uiteindelijk vanuit Bamako niet de vergunning heeft 
om de benodigde stempels te zetten. Maar nu is de onderneming een feit. Hij wordt gebruikt 
voor de lokale verkoop van tassen, Moringa en voor de export van de armbanden. 

In Nederland is de BV ‘Rondom Baba’ opgezet naast ‘Stichting Rondom Baba’. Voorlopig 
vooralsnog om de armbanden in Nederland te kunnen verkopen. Deze BV functioneert naast 
de Stichting die een aNBi status heeft (algemeen nut beogende instelling) die geen winst 
mag maken. De eventuele winst uit beide ondernemingen (de Malinese en de Nederlandse) is 
bestemd voor de structurele kosten van Here Bugu.

Bij de verkoop van de Moringa bleken we op moeilijkheden te stuiten. Er zijn wel afnemers 
maar er is geen markt en dus geen geld. inmiddels heeft een zwitserse organisatie hulp 
aangeboden bij het onderzoek naar verkoopmogelijkheden. De zwitserse organisatie houdt 
zich in Mali bezig met opleidingen in de productie van Moringa en is voornemens stagiaires 
bij ons te plaatsen. Naast de levensmiddelenbranche, is de sector voor diervoeder een 
interessante afzetmarkt voor de Moringa die we aan het onderzoeken zijn.

Onze speciale aandacht heeft het opleiden van mensen voor het opbouwen van kleine 
ondernemingen onder de paraplu van Here Bugu. in dat kader is het starten van een 
opleiding in de productie van leerartikelen een interessante optie. Dit is terug te vinden in de 
projectaanvragen.

Verder staan we open voor samenwerking met Ngo’s die in onze werkwijze geïnteresseerd 
zijn door bijvoorbeeld stagiaires te plaatsen en of voorlichting te geven.

7. NiEUWE ONTWiKKEliNGEN

“Het geheim van de verandering is om je energie niet te 
richten op het bestrijden van het oude, maar op het realiseren 
van het nieuwe” 
(Socrates 470 - 399 voor Christus)

De meiden van de Moringa

De dagelijkse oefeningen op Here Bugu
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DE DRijVENDE KRaCHTEN 
aCHTER STiCHTiNG 
RONDOM BaBa

“Alles is altijd anders dan je denkt”
Baba

BaBa
Mamadou Traoré, genaamd Baba, werd op 12 december 1972 geboren in Mopti als oudste 
zoon van een groot gezin. zijn vader was bouwmeester en zijn familie werkte mee aan de 
bouw van de beroemde moskee in Djenné. als kind hielp hij zijn vader met het maken van 
bouwtekeningen en was als oudste zoon voorbestemd de familietraditie voort te zetten. 
al vroeg kondigde hij aan dat hij zich wilde inzetten voor de verbetering van het lot van de 
allerarmsten. Toen hij 15 jaar was werd zijn vader ziek en moest hij van school om de kost te 
verdienen. Hij had allerlei baantjes maar het meest verdiende hij met de export van sieraden 
naar amerika. Dat stopte na de aanslagen op het World Trade Center in New York. Daarna 
werkte hij vijf jaar voor een lokale NGO als enquêteur en instructeur over gezinsplanning, 
aids en de afschaffing van besnijdenis voor meisjes. In die jaren reisde hij rond in de regio 
Mopti onder de allerarmsten van Mali en raakte sterk betrokken bij hun problemen. Het 
stoorde hem in hoge mate dat hij wel onderzoek moest doen en voorlichting geven maar dat 
er geen sprake was van daadwerkelijke hulp. Baba heeft een scherp oog ontwikkeld voor de 
interne machtsverhoudingen binnen deontwikkelings-samenwerking lokaal en internationaal 
en de negatieve uitwerking daarvan op de samenleving. Voor hem was dat uiteindelijk de 
reden dat hij hier geen bijdrage meer aan wilde leveren en met dit werk stopte. Daarna bleef 
hij mensen helpen echter zonder ermee te verdienen en leefde op de rand van het bestaan. 
Na de dood van zijn vader werd hij “chef de famille” van een familie die meer dan 60 personen 
omvat en verspreid is over Mopti en Djennee.

YVONNE GERNER
Yvonne Gerner, initiatiefneemster van  Stichting Rondom Baba, werd geboren in 1949 
in amsterdam. Na de lagere school en MMS volgde zij de Sociale academie, richting 
Orthopedagogisch inrichtingswerk in amsterdam. zij werkte met gezinnen met 
geweldsconflicten en als gezins therapeutisch begeleider. Ze was moeder van drie kinderen en 
diverse pleegkinderen. Daarnaast had ze een poppenkasttheater waarmee ze voorstellingen 
gaf in scholen en club- en buurthuizen. Van 1984 tot 1988 volgt zij de Nederlandse School 
voor Spraakvorming, een HBO in Nederland en zwitserland. Daarna volgen 16 jaar als 
stafdocent in voordrachtskunst en stemwerk, en studentenmentor aan de Hogeschool voor 
docent dans in Den Haag. Daarnaast voorstellingen in binnen- en buitenland als uitvoerend 
voordrachtskunstenaar, spreker bij dansvoorstellingen en eigen gedichtenprogramma ś. Van 
2003 tot eind 2008 bureaumanager bij een architectenbureau met een onderbreking van 
een jaar om te reizen. Gedurende een rondreis door Mali werd zij geïnspireerd door de 
ontmoeting met Baba en met de oude chef van Dialangou (voormalig slaaf van de Touareg) 
om haar capaciteiten in te gaan zetten voor de mensen daar. Het was de vraag van Baba aan 
haar om een alternatief model voor ontwikkelingssamenwerking op te zetten die haar deed 
besluiten om naar Mali te verhuizen.

SaMENWERKiNG 
in 2006 was Baba gedurende twee weken de gids van Yvonne en liet het leven in Mali zien 
dat verborgen blijft voor de toeristen. Hij nodigde Yvonne uit naar Mali te komen om samen 
een project op te zetten. ze bezochten samen het project Sekem in Egypte dat hun grote 
voorbeeld werd. in september 2007 heeft Yvonne Stichting Rondom Baba opgericht. Eind 
2008 zijn ze begonnen met het opbouwen van Here Bugu.
Het was een groot avontuur. De cultuur-clash tussen hen was enorm. Maar de liefde voor 
de mensen gaf hen steeds weer opnieuw voldoende energie om door te gaan. Wel zijn 
er momenten geweest van twijfel en wanhoop of deze manier van werken haalbaar is. Of 
culturen te overbruggen zijn met behoud van respect voor het beste van elkanders cultuur. 

Met die vraag worstelen ze niet meer. Rondlopend over Here Bugu zijn zij vervuld van diepe 
dankbaarheid en trots dat het hen gelukt is de cultuurverschillen te overbruggen en de 
fundamenten te slaan voor een ontwikkelingsmodel dat vreedzaam, liefdevol en duurzaam 
is. ze twijfelen er niet meer over dat deze manier van werken, van mens tot mens, met 
oprechte interesse in elkaar de enige is die ontwikkeling kan bewerkstelligen onder elkaar. zij 
ontdekten dat de bereidheid om jezelf in dienst te stellen van ontwikkeling, ontwikkeling van 
jezelf en van de ander, de basis is waarop verandering van de omgeving mogelijk is. 

Baba geeft tegenwoordig leiding aan Here Bugu. Hij is een natuurlijk leider en heeft een 
enorm netwerk onder alle lagen van de bevolking. Vooral onder jongeren staat hij in hoog 
aanzien. Hij wordt vaak betrokken bij conflicten en streeft altijd naar vreedzame oplossingen. 
Baba beschouwt Here Bugu als zijn levenswerk.
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Stichting Rondom Baba
postadres:
Stichting Rondom Baba
jacob Mosselstraat 13
2595RD Den Haag
secretaris@rondombaba.nl, 
(tel ingrid janszen 06-28 20 03 03)
KvK: 27304691 als aNBi RSiN 818382934

Here Bugu, Stichting Rondom Baba
t.a.v. Yvonne Gerner
B.P. 65, Mopti
République du Mali
00 223-76 82 54 52

Yvonne Gerner
00 31 64 52 00 917 
yvonne@rondombaba.nl
website: www.rondombaba.nl
blog: www.rondombaba.blogspot.com
te volgen op twitter @rondombaba

bestuursleden:
mevrouw C. S. S. Kriekhaus, voorzitter
mevrouw i. D. M. janszen, secretaris
de heer M. M. adrian, penningmeester
mevrouw i. H. van Eelen
mevrouw S. L. ’t Hart

mevrouw a.E.M. de Kler, adviseur

Tekst en foto’s van Yvonne Gerner 
Vormgeving door Saskia ‘t Hart

Rekeningnummer:
Triodosbank: Nl98TRiO 078 474 05 93 
(BiC code TRiONl2U)
t.n.v. stichting Rondom Baba, Den Haag

9. STiCHTiNG RONDOM BaBa

Vergadering onder de bomen

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

De rijst bestemd voor de mensen 
rondom Here Bugu

De medewerkers van Here Bugu
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“In everything is a crack, that is 
where the light gets in”

Leonard Cohen 


