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“Iedere nieuwe inhoud vereist
een vorm die naar haar
beeld is ontworpen”
Kandinsky 1919

terugblik 2014 en vooruitblik 2015
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.

“Iedere nieuwe inhoud vereist een vorm die naar haar beeld is
ontworpen”

Om te zorgen dat een project als Here Bugu door de bevolking zelf gedragen en voortgezet
kan worden, moet het aansluiten op waardevolle elementen van de Malinese cultuur. Tegelijk
moet het toegroeien naar Westerse maatstaven die in de globaliserende wereld de dienst
uitmaken.
In de afgelopen zes jaar zijn Baba Traoré en ik op basis van ons gemeenschappelijk ideaal en
onze visie (zie hoofdstuk 1) met elkaar en met de mensen om ons heen (in Mali en Nederland)
de dagelijkse strijd aangegaan om goede gedragsregels en structuren te vinden waarbij de
waardevolle elementen van onze verschillende culturen in tact konden blijven en vooral elkaar
konden inspireren in plaats van tegenwerken.

“It always seems impossible until it’s done”
					
Toen we aan het project Here Bugu in Mali begonnen konden we niet vermoeden voor
hoeveel enorme uitdagingen we zouden komen te staan. Mijn cv bestond uit een lange lijst
met opleidingen en werkzaamheden gedurende mijn leven, ontwikkelingssamenwerking en
antropologie maakte daar geen onderdeel van uit. Echter de directe vraag die Baba Traoré
aan mij stelde om een project op te zetten met behulp van westerse kennis en financiën
maar dan zonder de westerse voorwaarden die meestal gekoppeld zijn aan die hulp, was een
onweerstaanbare uitnodiging aan mij om mijn capaciteiten op de proef te stellen.
En nu zijn we zes jaar verder en is Here Bugu niet meer weg te denken uit zijn omgeving zoals
duidelijk zal worden in het hier volgende verslag. De ontmoeting van twee grote verschillende
culturen vraagt om veel geduld en incasseringsvermogen van beide kanten. Het vraagt ook de
bereidheid om mijn eigen opvattingen over “good gouvernance” en controle te laten vieren
en daarvoor in de plaats beter te luisteren naar - en me te in te leven in ‘andere’ proceslijnen
waarlangs de ontwikkeling plaatsvindt, lijnen die ik in het begin niet eens kon waarnemen.
Vaak voelde ik me in de knel tussen de twee culturen. Tegelijkertijd was mijn eenzaamheid in
dit proces voorwaarde om de vertrouwenspositie te krijgen die ik nu heb. Ook voelde ik me
uitermate verantwoordelijk voor de besteding van het donateur- en fondsengeld. Er was de
nodige moed voor nodig om deze onbekende ruimte buiten mijn cultuur en referentiekader
te betreden erop vertrouwend dat we op de goede weg zaten. Zolang ik deze diepere
achtergrond niet kende en daardoor niet kon respecteren bleef mijn bijdrage gekoppeld en
dienend aan “de westerse voorwaarden”.
Bij dit hele proces speelt tijd een grote rol. Pas in het laatste jaar worden mij toenemend
“inkijkjes” toevertrouwd in de diepere achtergronden van sociale structuren die diep
doorwerken in de praktijk van het dagelijks leven.

Om een duidelijk beeld te krijgen van de werkelijkheid van de situatie van ons project in Mali
tussen en met extreem arme en merendeels analfabete mensen, moesten we bereid zijn naar
onszelf te kijken, onszelf durven blootstellen, ons ont-wikkelen. Als representanten van onze
eigen cultuur, de Westerse en de Afrikaanse, moesten we durven de wijsheid en de gekte in
onszelf op te zoeken en te transformeren naar nieuwe lucratieve inzichten. Inzichten die in
deze tijd van oorlog en verwarring nodig zijn om te zorgen dat wat we doen niet zorgt voor
extra conflicten.
Baba en ik beschouwen onszelf dan ook niet als “ontwikkelingswerkers” in de gebruikelijke
zin van het woord, maar eerder als sociaal kunstenaars, als strijders voor vrede. We pogen
een rolmodel te ontwikkelen en aan te bieden waar de mensen om ons heen zich aan kunnen
optrekken en door laten inspireren.
We hebben in dit proces op basis van het “bottum up” principe onszelf ingezet als instrument
om verandering te bewerkstelligen. Dat dit gelukt is laat Here Bugu in zijn eenvoud en
complexiteit zien. Ondanks alle problemen om ons heen zoals oorlog, hongersnood, politieke
instabiliteit, corruptie en religieuze conflicten gingen we door en kreeg Here Bugu steeds
meer voeten in de aarde. Een “project van de toekomst” noemde een verbaasde Malinese
functionaris het.
Nu de bodem geslagen is, het fundament er ligt, staan we voor de nieuwe opgave om het
project op te tillen uit de pioniersfase waarin de persoonlijke betrokkenheid van Baba en mij
dragend is geweest. Een nieuwe fase vraagt om een nieuwe vorm. Het nieuwe bestuur van
Stichting Rondom Baba is met mij en Baba zoekende naar de passende organisatiestructuur
waarin verantwoordelijkheden meer gedeeld kunnen worden en stappen gezet kunnen
worden naar een gezonde sociale organisatie- en ondernemingsvorm in Mali, zonder de
oorspronkelijke opzet van ons samenwerkingsproject te verliezen.
Gedurende dit proces gaat op Here Bugu het werk en het dagelijkse leven met al zijn
onvoorzienigheden gewoon door. Daar is het nu vooral het element “tijd” dat langzaam zijn
scheppende en vormgevende werk verricht. En daarover vindt u alles in dit Here Bugu nieuws.
Yvonne Gerner
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STICHTING RONDOM BABA en
HERE BUGU IN MALI:
WERKEN AAN VREDE
Here Bugu in Mali, nabij Mopti

Here bugu is niet meer weg te denken uit zijn omgeving
Voorwoord van Yvonne Gerner
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MISSIE EN 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 en gelijkwaardigheid en respect in de samenwerking ongeacht etnische
groepering, religie of gender.
De focus van het werk ligt op het samenwerkingstraject, waarbij communicatie, creativiteit,
fantasie en openheid de belangrijkste ingrediënten zijn.
Terwijl er in Mali sprake is van een groeiende ongelijkheid tussen arm en “rijk” die de
allerarmsten, en met name de jeugd, in een isolement drijft van waaruit zij steun zoeken bij- en
doelwit worden van radicale organisaties, ligt bij het werk van Here Bugu de nadruk op het
opdoen van positieve kennis en ervaring.

achterpagina

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.
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.
Here Bugu in 2009
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Here Bugu in 2014 te zien op google Earth met de uitbreiding van
de 2e hectare
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zaadvorming van de moringa

rissen van de twijgen

UIT DE BABABLOG:
“HET GROENE
GOUD VAN
HERE BUGU”
Gepubliceerd op de Babablog van 20 februari
2015
Op de achtergrond hoor ik het luide gebrom
van de generator die water uit de tweede put
pompt. Meestal wordt er gesleuteld aan dat ding
maar nu spuit fris water via een dikke slang de
visvijver in. De karpers en meervallen maken
vreugdesprongen en de eenden, die na jaren
eindelijk massaal begonnen zijn hun eieren uit te
broeden, plonzen snaterend met hun kroost het
water in.
De tractor rijdt af en aan met nieuwe ladingen
hooi, kinderen van de school spelen krijsend
tikkertje rondom de schommels. Er wordt
gehamerd, geschuurd, gelast, getegeld, gewied,
eieren verzameld, moringa gestampt, gekookt
voor de werkploeg. Kortom een doordeweekse
dag op Here Bugu.
Inmiddels is Baba aangekomen en nemen
we samen de activiteiten door als een witte
Mercedes het terrein komt oprijden en voor de
poort van mijn huis stopt. Twee mannen stappen
uit met grote aktetassen gekleed in Westerse
pakken. Ze willen de directeur spreken!
Baba ontvangt ze op mijn terras.
Ze zijn van een landbouworganisatie,
gefinancierd door de regering en van de
Assemblé Regionale. Ze hebben gehoord dat wij
met succes moringa produceren. Ze spreiden
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zeven van het poeder

grote pamfletten uit op tafel en een dik pak met
papieren met draaiboeken over de opleiding in de
moringateelt. Ze geven opleidingen zo blijkt, en
financieren projecten in moringa.
Het groene goud
Al enige tijd zoemt het woord “moringa” door
West Afrika. Er is wereldwijd vraag naar het
groene poeder. De boom die de prachtige, jonge
groene blaadjes levert voor het poeder, gedijt in
deze zone. Na de hype over de jathropa struik,
waarvan de bessen biobrandstof leveren en waar
veel mensen zich al rijk mee rekenden, zitten we
nu in de moringafase.
Dat brengt een hausse aan activiteiten met
zich mee. Er zijn subsidies voor te krijgen!
Naast de handelaren die plofkippen en
legbatterijen promoten rennen er nu dus
mannen rond gespecialiseerd in businessplannen
en subsidieschema’s voor moringaplantages.
Ze stralen een nerveuze geldkoorts uit. In de
afgelopen 2 maanden zijn we al verschillende
keren benaderd en worden sommen geld
geboden en/of beloofd.
Maar er ligt een grote afstand tussen de
plannen op papier en de stugge realiteit van het
platteland.
In Mali is voorstelling en realiteit vaak hetzelfde.
De ene man aan onze tafel praat over een
moringaplantage in de buurt van Sikasso waar
enorme resultaten geboekt zouden worden. Hij
is in Sevaré in verband met een landbouwmarkt
de volgende dag, waar hij de resultaten wil
tonen. Maar het lijkt erop, hoewel het verhaal
verwarrend is, dat hij een probleem heeft. Hij
heeft geen poeder om daar te laten zien en wil
dat wij op de markt gaan staan om de resultaten
van de geweldige draaiboeken en plannen te
laten zien.
Bovendien wil hij weten wat ons “geheim” is!

nieuwe aanplant

drogen

Baba zegt op zijn Baba’s: “nou gewoon, we
plukken de takken en stampen de bladeren tot
poeder”.
De mannen slaan de draaiboeken open en wijzen
op de instructies en de foto’s over moringa-teelt.
Die instructies kennen wij ook maar die zijn niet
gemaakt voor de extreme omstandigheden in
het Malinese klimaat is ons gebleken en ook niet
voor de mentaliteit en cultuur van het platteland
in Mali. Wij hebben na meer dan een jaar
experimenteren onze eigen methodes gevonden
en ontdekt dat die op essentiële punten afwijken
van de draaiboeken.
De boeken gaan over de teelt in koelere,
vochtigere gebieden. In de extreme droogte
hier moet je andere maatregelen nemen. Maar
onze bomen, die het hier in dit klimaat redden,
zijn sterk en onze, met de hand gestampte
moringapoeder, is van hoogwaardige kwaliteit.
Onze methode van telen is echter maar een
klein deel van het succes tot nu toe. De weg
van zaadje naar poeder is lang en daar zijn
veel verschillende activiteiten bij betrokken en
dus mensen, Malinese mensen. Samenwerken,
coördineren, organiseren, discipline, aandacht,
continuïteit en dat alles met hart én hoofd zorgen
voor succes.

luchtdicht verpakken

Ze worden begroet door de kinderen, Baba
laat ze handen schudden met onze experts, de
medewerkers Ze zien de school, de visvijver en
krijgen een indruk van de hele bedrijvigheid op
Here Bugu.
Hebben ze het geheim gezien?
Ik denk het niet. Velen zien het geheim niet.
Want het geheim zit in het concept van Here
Bugu.
Het geheim zit in het creëren van een veilige
plek, een oase, middenin een vijandige wereld.
Een plek waar alle aspecten van het leven aan
bod komen en waar mensen zich zo veilig voelen
dat ze veranderingsprocessen aan durven te
gaan. Een plek waar mensen beginnen samen te
werken en daardoor hun levensomstandigheden
beginnen te verbeteren.
Waar geld niet het doel is maar een middel dat
terugvloeit in de gemeenschap.
De droom van Baba en mij begint stapje voor
stapje werkelijkheid te worden.
En het geheim?
Daarvoor moet je willen geloven in de droom
dat een andere samenleving en een andere
ontwikkelings-samenwerking mogelijk zijn.

Baba nodigt de mannen uit voor een rondleiding
zodat ze ons geheim kunnen ontdekken. Hij
geeft een rondleiding op Here Bugu waar de
moringa een onderdeel van is. Met hun mooie
schoenen en hun zware tassen sjokken ze tussen
de hooistapels door naar de grote kippenrennen
waar de kippen onder de moringa’s scharrelen.
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3. HERE BUGU: 2009-2014

schilderles

de meester

In de periode 2009 tot 2014 groeide Here Bugu uit van een kaal stuk grond waar zand en
stofstormen vrij spel hadden tot een kleine oase. Het terrein werd bewoonbaar gemaakt
met zand-, storm en regen bestendige huisvesting voor Yvonne, de gardien en de vaste
krachten: een put met pomp op zonne-energie, een watertoren, riolering en waterleiding, een
generator en zonnepanelen. Het werd ommuurd en er kwamen magazijnen voor opslag, een
hangar voor vergaderingen en feesten, een ovenhuis, gastenkamers, toiletten, stallen 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, worden op Here Bugu gebakken. De
metalen deuren en ramen worden er gelast en elektriciteit wordt zelf aangelegd. Wanneer de
nodige vaardigheden onder de medewerkers niet aanwezig zijn, worden mensen van buiten
aangetrokken die meestal lid worden van de Here Bugu gemeenschap.
Naast de bouwactiviteiten werd er geïnvesteerd in de opbouw van een ecologisch
systeem. Er vonden experimenten plaats met biologische tuinbouw in een moestuin met
een grote verscheidenheid aan bomen, groenten en medicinale planten, vee- en visteelt
voor de voedselvoorziening. Acht ongeschoolde mannen werden opgeleid in het bouwen
van windmolens (onder leiding van Stichting Energy Solution for Humanity). Vier mannen
kregen een cursus in het bouwen van biogasinstallaties (Technische Universiteit Delft) Er
waren opleidingen voor vrouwen in het koken in “CooKits” (zonne-energie dozen). Op
houtbesparende fornuizen en met hooimanden (Stichting KOZON) en cursussen over familieplanning en hygiëne (i.s.m. een lokale NGO).

nieuwe schoolbanken

leren tanden poetsen

Op initiatief van de omwonenden werd een school gestart in de lokalen die bedoeld waren
als ateliers. Deze heeft inmiddels drie klassen met twee onderwijzers uit de buurt en 45
kinderen.
De medewerkers van Here Bugu (anno 2014 zijn er 10 vaste krachten en gemiddeld zo’n
15-20 dagloners) 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 die op
de een of andere manier direct betrokken zijn bij Here Bugu loopt tegen de duizend. De actie
radius is moeilijk te schatten maar bedraagt zeker enkele duizenden.
Een bindende factor bij alle activiteiten zijn de vieringen van (religieuze en andere) feesten,
sport en spel en optredens van artiesten. Eén dagdeel per week wordt besteed aan overleg
van de medewerkers met sociale training en kunstzinnige activiteiten. Eén avond per week is
er bioscoop en zondag is spelletjesdag. Vaste huisregels zijn dat er niet wordt geslagen, niet
gediscrimineerd wordt en dat er verantwoord met afval wordt omgegaan.
In de beginjaren kwamen er veel bezoekers uit Europa, toeristen en stagiaires. Maar vanaf
2012, na de staatsgreep en de moeilijkheden door de oorlog en bezetting van het Noorden,
blijven de bezoeken beperkt tot voornamelijk Malinezen.

mijn zelf gebreide konijn
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muziekles
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4. HERE BUGU het afgelopen jaar

Zoals in het verslag van 2013-2014 werd aangegeven onderscheiden we op Here Bugu vier
werkgebieden te weten:

I werk en inkomen
II duurzame energievoorziening
III onderwijs
IV Kunst, cultuur en ambachten
In de dagelijkse praktijk van het leven op Here Bugu zijn de activiteiten van alle gebieden
nauw met elkaar verweven. De afgelopen jaren hebben we gebruikt om te experimenteren
en te onderzoeken welke activiteiten nu werkelijk belangrijk zijn om voort te zetten, wat kan
afvallen en waarmee we inkomsten kunnen genereren.
In het afgelopen jaar zijn we ons gaan focussen op een paar speerpunten op het gebied van
werk en inkomen waar we succes mee boekten. Tenslotte blijven we ernaar streven dat
de kosten van Here Bugu uiteindelijk, in ieder geval voor een groot deel, gedragen kunnen
worden door eigen inkomsten van Here Bugu. In een land als Mali is op een eerlijke manier
geld verdienen vanuit de onderste laag van de bevolking een moeilijke opgave. Wat dat betreft
komen we alle problemen tegen die armen hebben om tegen de stroom van corruptie in op
te klimmen.
In samenwerking met het bestuur van Stichting Rondom Baba zijn we bezig de organisatie en
structuur van de Stichting, in samenwerking met de Malinese partnerorganisatie Association
Autour de Baba, te stroomlijnen. Het opzetten van een Malinese onderneming of coöperatie
ligt in het verschiet. Dit vraagt veel overleg en onderzoek hetgeen op dit moment in volle
gang is.

En dit is dan onze dierbare Kanarie, die vooral dankzij de hulp van RV4WD in Harderwijk in goede
conditie blijft. Onder: Baba bij RV4WD tijdens zijn bezoek aan Nederland in december 2014

Transport
Om al het werk mogelijk te maken hebben we vervoer nodig. We hebben vanaf het begin de
kanarie, een Peugeot voor personen vervoer en nieuw is een Volkswagenbus die nog wordt
opgeknapt voor personen vervoer. Daarnaast is er een tractor en een motor voor Sedou.

de Volkswagenbus
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de Peugeot
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I WERK IN INKOMEN
De bouw
Elk jaar wordt er onderhoud verricht aan de reeds bestaande
huizen. Dat gebeurt door de “dagloners”. Daarnaast is er
dit jaar o.a. nieuwe riolering gemaakt voor het huis van de
“gardien”, de school en een ruime, hygiënische cementen
wasplaats voor de medewerkers. In verband met de uitbraak
van ebola zijn overal op het terrein handenwasbakken
geplaatst. Er is een nieuwe overkapping gebouwd voor de
magazijnen en ateliers om onder te werken, een omheining
aan de westkant van het terrein, stofvrije, betegelde kamers
voor de verwerking van Moringa, en uitbreiding van de
kippen en eendenonderkomens. Ook hebben we kruiwagens,
tuinslangen en ander gereedschap kunnen aanschaffen. En tot
slot een prachtig pierebad voor de kinderen.
De moringa
We hebben ruim anderhalf jaar succesvol geëxperimenteerd
met het kweken van moringabomen. Op dit moment is er
veel vraag vanuit de hele wereld naar de zaden en het poeder
van de fijngestampte blaadjes. (zie o.a. http://miracletrees.
org/moringa-doc/moringa_book_growing_and_processing_
moringa_leaves.pdf )
Afgelopen jaar hebben we de eerste duizend euro verdiend
met de verkoop, zowel lokaal als naar Europa. Op dit moment
loopt een onderzoek naar de kwaliteit van ons land, het water
en onze manier van verwerken voor het verkrijgen van een
biocertificaat. Inmiddels hebben we 1200 boompjes.
We hebben een grote droogkast kunnen kopen voor het
drogen van de blaadjes en verder benodigd materiaal. We
verwachten dat in de komende jaren de moringa een goede
bron van inkomsten zal worden.
Er is eind 2014 een aangrenzende hectare land gekocht die
vanaf het regenseizoen juli a.s. in gebruik genomen kan worden
voor het planten van nog eens 24.000 bomen. Het geeft
werkgelegenheid aan een product dat zowel klimatologisch
een gunstige werking heeft, als voedingssupplement een
belangrijke bijdrage kan leveren, diervoeder levert en als
medicijn gebruikt kan worden.

wasplaats

stofvrije ruimte

kip onder de moringa

Moestuin
Morre beheert de moestuin. We proberen uit de opbrengst
zijn vergoeding per maand te bekostigen. Dat lukt nog niet
helemaal omdat door de hitte de tuinen maar een half jaar te
exploiteren zijn, het andere half jaar wordt er mais verbouwd,
dat gebruikt wordt voor de kippen. Er is zaaigoed gekocht.
Er worden voornamelijk sla, uien en wortelen verbouwd die
gedeeltelijk voor eigen gebruik zijn en gedeeltelijk op de markt
verkocht worden.
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Rijstgronden
Om een oplossing te vinden voor het voedselprobleem van
de medewerkers heeft Here Bugu in juni 2013 tien hectare
rijstgronden gepacht. Jammergenoeg is afgelopen jaar de oogst
voor de tweede keer volledig mislukt (niet alleen voor ons).
Redenen zijn het klimaat en problemen in de streek waar de
rijstvelden zich bevinden. Niet alleen wij hebben hier financieel
aan geleden ook de medewerkers die in natura betaald
worden, hadden hierdoor geen voorraad rijst voor hun
gezinnen. We beraden ons nog wat we komend jaar kunnen
doen.
Veeteelt
Afgelopen jaar is veel helderheid gekomen over de vraag welke
dieren en op welke manier, interessant zijn voor Here Bugu.
De schapen bleken teveel problemen op te leveren en zijn
verkocht, opgegeten of gestorven aan een ziekte. We zijn
hiermee gestopt.
We hadden 600 Franse kuikens gekocht om een legbatterij
mee te beginnen en zijn tot de conclusie gekomen dat de
hoeveelheid antibiotica en de kwetsbaarheid van de kippen
te kostbaar zijn. Er zijn nu nog 200 legkippen over, de eieren
gaan dagelijks naar de markt. Daarnaast zijn we begonnen met
het kruisen van lokale kippen met brahma-kippen uit onze
couveuse. Dit levert een sterke vleeskip op die goed bestand
is tegen het klimaat, scharrelt onder de moringabomen en
daardoor weinig antibiotica nodig heeft en goed te verkopen is
op de markt. Komende jaren verwachtten we hier inkomsten
uit. Bovendien helpen we boeren uit de omgeving met
deze kippen zodat zij niet in de verleiding komen om op de
aanbiedingen voor grote leningen in te gaan om plofkippen en
legbatterijen te beginnen. Een medewerker heeft cursussen
gedaan en doet nog cursussen voor de verzorging van het
pluimvee.
Zie in dit verband ook een artikel in Vrij Nederland: (bij
publicaties op de www.rondombaba.nl)
We vorderen met de expertise en uitvoering van de
viskweek. Binnenkort wordt de eerste grote lading karpers en
meervallen uit de vijver gehaald.
De eenden hebben een lange aanloop gehad maar zijn nu
massaal begonnen kuikens uit te broeden. Komend jaar
hopen we te beginnen met verkoop op kleine schaal. Voor de
konijnen geldt hetzelfde.

rijstvelden

kippen

eenden

De ezel doet dienst als trekdier voor de vuilnisophaal en
watervervoer. Het paard is dit jaar onverwacht overleden.
Het aanschaffen van voldoende veevoeder op de markt is
moeilijk, mede door de corruptie. De prijzen fluctueren zeer.
Het beste zou zijn om het veevoeder zelf te verbouwen het
ontbreekt ons aan land.
Er zijn twee honden die opgeleid zijn als waakhond en Here
Bugu beschermen.
moestuin

konijnen
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II DUURZAME ENERGIE
Here Bugu levert zelf zijn eigen energie. De elektriciteit wordt
geleverd door zonnepanelen in combinatie met een aggregaat.
De elektriciteit is voornamelijk nodig voor het internet, de
koel en vrieskast, de waterpomp, ventilatoren en verlichting.
Voor de werkplaats een generator voor de lasmachine en er is
een generator voor de waterhuishouding van de visvijver.
In de toekomst is het de bedoeling dat ook de windmolens
deel uitmaken van de elektriciteitsvoorziening.
Afgelopen jaar hebben we de oude generator moeten
vervangen door een aggregaat dat stroom levert als de
batterijen van de zonnepanelen leeg zijn en als er meer energie
nodig is dan de zonnepanelen kunnen leveren. Daarnaast
hebben we geïnvesteerd in uitbreiding van de zonnepanelen.
Een Nederlandse ingenieur heeft cursus gegeven op Here
Bugu aan Malinese installateurs in de techniek van de
zonnepanelen.

Daarnaast is er op Here Bugu vakgericht onderwijs en
cursussen binnen de werkprojecten voor medewerkers en
mensen uit de omgeving: o.a. zonnekoken, kippenhouderij,
gezinsplanning.

de oude generator

De Here Bugu school leert de kinderen naast rekenen, lezen
en schrijven ook om hun fantasie en creativiteit te gebruiken,
stimuleert handvaardigheden, sport en spel en besteed
aandacht aan goede communicatie. Er wordt onderzoek
gedaan naar de aansluiting op vervolgonderwijs zodat kinderen
kunnen doorstromen. De relatie tussen de school en de
leefgemeenschap Here Bugu is belangrijk voor de kinderen om
kennis te maken en ingebed te zijn in deze leefwijze.
De school kan toekomstige medewerkers voor Here Bugu
leveren.
Er is veel vraag vanuit de omgeving naar plaatsing op onze
school. Het is de bedoeling om de komende jaren de school
uit te breiden naar zes klassen. Er zijn nu twee onderwijzers
en een hulponderwijzer in geschiedenis. Yvonne begeleidt het
onderwijs en ondersteunt de onderwijzeres
Op dit moment loopt er een project van nieuwe houten
schoolbanken die op Here Bugu worden gemaakt.
14

volwassenen onderwijs

IV ambachten en cultuur

III ONDERWIJS
Openbaar onderwijs in Mali gebeurt in klassen van 100
kinderen, 4 kinderen per bank. Er wordt veel gestaakt
vanwege onderbetaald of niet betaald personeel. Het niveau is
over het algemeen zeer laag.
De kinderen die naar school gaan verwachten na de school
werk te vinden. Dat is er niet en ze zijn gedwongen op de
manier van hun ouders te overleven, een leefwijze die ze
niet meer accepteren. Op deze wijze is een enorme groep
werkeloze jeugd gecreëerd die gefrustreerd rondhangt en
doelgroep is voor radicale stromingen.
Op Here Bugu gaan 45 kinderen naar school, tussen 4 en 14
jaar, verdeeld in 3 groepen.

Er worden ook opleidingen gevolgd door medewerkers:
Hamsa, de opzichter volgt privé onderwijs in lezen,
schrijven, rekenen en Frans. Hamidou volgt een opleiding
in boekhouden. Vijf Bellavrouwen hebben een opleiding
kunnen doen in Segou, in het zelf maken van CooKits voor
het zonnekoken. Zij zullen komend jaar een atelier starten
op Here Bugu om de CooKits en hooimanden zelf te
vervaardigen, cursussen te geven en op de markt te verkopen.
In de komende jaren willen we de opleidingen aan
medewerkers vermeerderen om zo onze eigen medewerkers
te binden en meer inzetbaar te maken voor de verschillende
taken. Op dit moment begeleidt een Malinese stagiare van de
Universiteit voor Water en Bosbouw het moringa project.

jaarafsluiting school

brei les

Deze zijn een belangrijk onderdeel van Here Bugu omdat zij
naast het werk ook schoonheid en troost leveren in zware
omstandigheden en een positieve uitstraling hebben.
Afgelopen jaar hebben de volgende activiteiten
plaatsgevonden:
Armbanden is een proef
In samenwerking met een Nederlandse kunstenares zijn
armbanden ontworpen die worden gemaakt door vrouwen
uit de omgeving van Here Bugu. Zij verdienen hiermee het
gezinsinkomen en geld voor de school van hun kinderen. Ze
krijgen begeleiding in het leveren van kwalitatief werk en
zijn lid van Here Bugu. De eerste partij van 400 armbanden
is geleverd aan winkels in New York. Een Nederlandse
internetwinkel volgt.

armbanden

tassen

Tassen
Een Malinese leerbewerker wordt geholpen leren tassen te
maken die in Nederland worden verkocht .
Houtbewerking
Dramaan is onze houtbewerker die dagelijks zijn sculpturen en
gebruiksartikelen (o.a. de vijzels voor de moringa) uit gekapte
bomen (acacia’s) vervaardigd.
Verder is er een bioscoop, zijn er vieringen van jaarfeesten
en wordt veel aandacht besteed aan gezamenlijke activiteiten
voor alle medewerkers en omgeving.
nieuwe schoolbank

filmavond op Here Bugu
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nieuwe ontwikkelingen
De medewerkers vormen in toenemende mate een hechte gemeenschap. Zij beschouwen
Here Bugu als hun eigen project waarmee ze hun eigen toekomstmogelijkheden aan het
vormgeven zijn. Ze hebben daaraan uiting willen geven door op eigen initiatief elke zaterdag
vrijwillig (=onbetaald) op Here Bugu te werken om schoon te maken en op te ruimen. Dat
doen ze drie keer per maand, de vierde keer is gereserveerd voor sport en spel.
Voor de komende jaren staan in samenwerking met stichting vrienden van de Sahel, een aantal
cursussen gepland op Here Bugu voor groepen vrouwen uit dorpen in het noorden van Mali.
Ze komen per groep vijf dagen naar Here Bugu en krijgen drie dagen les in zonnekoken door
de Bellavrouwen, één dag in moringateelt en -verwerking en één dag in kippen. Ze zullen
ieder terugkeren naar hun dorpen met een zonnekoker, een hooimand, een houtbesparend
formuis, een zak moringazaad, een Brahma haan waarmee ze zelf kunnen fokken en een
heleboel inspiratie die ze hebben opgedaan.
Here Bugu heeft meer en meer een voorbeeldfunctie voor mensen uit de wijde omgeving.

Kinderen genieten van het pierebad
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“We cannot solve our problems with the same thinking
we used when we created them”
Albert Einstein

WAT WE NODIG HEBBEN
Onderwijs
De twee onderwijzers worden betaald uit de Here Bugu-kas. Hun salaris ligt daardoor vele
malen lager dan het reguliere salaris van een onderwijzer. Tegelijk is het voor sommige van
hen veel interessanter om op Here Bugu te werken omdat zij begeleid worden, over meer
materiaal beschikken en de klassen aanzienlijk kleiner zijn.
Om ze echter te behouden zullen we hun salarissen moeten optrekken.
Salarissen voor twee onderwijzers gedurende een jaar.
Kosten: € 3.795,Baba wil graag een managementscursus volgen van twee jaar die in Mopti gegeven wordt
vanuit de universiteit in Bamako.
Kosten: € 1.242,Hamsa, de opzichter van 23 jaar volgt met groot succes prive onderwijs in lezen, schrijven,
rekenen en Frans. Dit willen we graag nog een jaar voortzetten.
Kosten: € 610,Het afbouwen van een nieuw huis voor de tuinman Morre euro en zijn toekomstig gezin.
Kosten: € 3200,Kaziem, de tienjarige zoon van de “gardien” is heel pienter en we zien in hem een
toekomstige medewerker van Here Bugu. We willen hem beter onderwijs bieden.
Kosten per jaar: € 265,Avondschool op Here Bugu voor de alfabetisering van alle medewerkers die dat nodig hebben.
Kosten van een leerkracht voor drie avonden in de week.: € 1.323,- per jaar.
Er zijn 4 ijzeren, lokaal vervaardigde, kasten nodig voor de school en de ateliers om alle
materiaal veilig op te bergen tegen termieten en nieuwsgierigen.
Kosten: € 600,Energie
Een nieuwe generator ter vervanging van de oude ten behoeve van de werkateliers voor
metaalbewerking en houtbewerking.
Kosten: € 4.500,Zonnepanelen en een pomp voor de visvijver.
Kosten: € 1.880,Accu’s voor de zonnepanelen.
Kosten: € 3.000,-

Het rijgen van de kralen voor de armbanden met een Waka waka lamp op zonne-energie
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Moestuinen
Materiaal en arbeidsloon (voor een jaar) om te zorgen dat de moestuinen beter beschermd
zijn, overdekt met zonwerend doek, en een eigen waterbassin hebben zodat het hele jaar
groente gekweekt kan worden.
Kosten: € 2.875,Zaaigoed voor de moestuinen
Kosten: € 150,19

8. het bestuur

Kippen
Afbouwen van de grote kippenrennen met kleinere afdelingen, golfplaten tegen de zon,
gaaswerk.
Kosten: € 1.725,Kompost
De bouw van een afbakening voor compostage.
Kosten: € 800,Landbouwgereedschappen zoals kruiwagens, tuinslangen, schoffels en gieters.
Kosten: € 1.725,Gaaswerk, netten en arbeidsloon (voor een jaar) om de moringa-aanplant te beschermen
tegen ongedierte als slangen, ratten en muizen.
Kosten: € 2.645,Voor elk project is op aanvraag een gedetailleerde begroting voorhanden. Alle beramingen zijn
inclusief 15% onvoorziene omstandigheden en kosten van Here Bugu.

“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
In het dagelijkse leven ben ik constant bezig
met het optimaliseren van processen en
gericht op het zo snel mogelijk behalen van
het eindresultaat met de minste inspanning
en laagste kosten. Here Bugu leert mij dat de
weg er naar toe van even groot belang is.
Het samenwerken tussen de verschillende
bevolkingsgroepen en elkaar proberen te
begrijpen creëert een grote saamhorigheid en
creativiteit waarbij het lijkt dat elk probleem
oplosbaar is.
Als penningmeester van de Stichting Rondom
Baba wil ik graag Here Bugu ondersteunen in
haar activiteiten met als doel verzelfstandiging
van de lokale bevolking en verbetering van
het sociale economische klimaat in Mali.
Mel Adrian, 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 “Ontwikkelings Samenwerking”
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 uitdaging om te laten zien hoe
bijzonder het allemaal is wat daar gebeurt.
Here Bugu trekt mensen aan die kracht
bezitten om ergens te komen, dat zijn de
mensen die je verder kunt helpen.”
Ik ben vanaf het begin actief voor de Stichting
en heb 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
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Saskia Kriekhaus
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Mel Adrian

Ingrid Janszen

Saskia ‘t Hart
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Annemieke de Kler

9. Stichting Rondom Baba
KvK: 27304691 als ANBI
Triodosbank: NL98TRIO 078 474 05 93
t.n.v. stg. Rondom Baba, Den Haag

Bestuursvergadering in Nederland met Baba

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
(dit is gewijzigd)
Jacob Mosselstraat 13
2595RD Den Haag
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

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

Trotse Here Bugu medewerkers

De tractor
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Baba Traoré, directeur Here Bugu

