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Nieuws van Here Bugu

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

Jaarverslag 2012 en vooruitblik 2013 

“Samen met de hand uit dezelfde schaal eten 
schept een band, een vredespact tussen de eters.”

www.rondombaba.nl
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Voorwoord van Baba Traoré, april 2013

Le Mali est dans la guère. La population travers une période très difficile.
Hère Bugu se trouve au Mali précisément dans la région de Mopti zone militaire 
Malgré cette crise Hère Bugu reste un projet merveille. Ses travailleurs sont heureux. C’est grâce a la 
présence et aux soutien de ses responsables. 
Au non des travailleurs de Hère Bugu par ma voie, je remercient tous les amis et sympathisants pour 
votre soutien morale, matériels et physique.

Mali is in een oorlog verwikkeld. De bevolking gaat door een erg moeilijke periode.
Here Bugu ligt in Mali, in de regio van Mopti, nu een militaire zone. Ondanks de crisis blijft Here 
Bugu een schitterend project. De mensen die er werken zijn gelukkig. Dankzij de aanwezigheid en de 
voortdurende zorg van degene die er verantwoordelijk voor zijn.
Uit naam van alle werkers op Here Bugu wil ik alle vrienden en sympathisanten bedanken voor hun 
morele, financiele en fysieke steun.

Stichting Rondom Baba, een particulier initiatief, werkt sinds 4 jaar in midden 
Mali met de allerarmsten in een landbouwgebied aan verbetering van leef- en 
werkomstandigheden op economisch, sociaal en cultureel gebied.

Om haar doelstellingen te bereiken heeft de Stichting het centrum Here Bugu (plaats 
van vrede) opgebouwd, een plek waar gewerkt, geleefd, geleerd en gespeeld wordt. 

Door aan te sluiten op 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.

Here Bugu biedt opleidingen voor volwassenen (o.a. productie van windmolens voor 
energie), onderwijs aan nomadenkinderen, biologische land – en tuinbouw, veeteelt. 
Here Bugu is een ‘centre de reference’ (rolmodel) met voorbeeldgedrag van sociale 
omgang, dieren welzijn, manieren om de kwaliteit van voedsel te verbeteren en 
onderwijs.
Stichting Rondom Baba werkt samen met andere organisaties zoals de Nederlandse 
Stichting Energy Solutions for Humanity (windmolenproductie) en Stichting Kozon 
voor koken op zonne-energie en faciliteert hun projecten. 

Here Bugu staat in de omgeving bekend als de plek waar niet geslagen wordt, (uniek 
in deze maatschappij), waar afval opgeruimd wordt, waar respectvol wordt omgegaan 
met mens, dier en met de aarde. En een plek waar mensen van alle etnische 
groeperingen in respect met elkaar samenwerken. 
Op Here Bugu transformeren we het slechte in het goede, maken we van de nood 
een deugd. Dat spreekt de mensen aan. 

in vier jaar heeft Here Bugu zich met een bescheiden budget onder leiding van Baba 
Traoré en Yvonne Gerner ontwikkeld tot een oriëntatiepunt en rolmodel voor de 
wijde omgeving. Zeker in deze tijd waarin Mali op alle fronten in de moeilijkheden 
is gekomen (op militair, politiek en religieus gebied) biedt Here Bugu een alternatief 
voorbeeld op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, 

De financiele middelen worden maximaal ingezet ten gunste van de mensen in Mali. 
Ook dat maakt stichting Rondom Baba bijzonder.

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

HET wERK vaN STicHTiNG 
RONDOM BaBa

Here Bugu
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als particulier uitvoerend initiatief ter plaatse ondersteunen Baba en Yvonne elkaar om 
direct, flexibel en ongehinderd dwars door de corrupte structuren in te gaan op de noden, 
de mogelijkheden en aanwezige vaardigheden van de doelgroep. Zij werken niet met enkel 
vrouwen of kinderen maar met positieve, gemotiveerde individuen uit de arme bevolking.
Die worden door hen opgeleid en meegenomen in de ontwikkeling van de gemeenschap Here 
Bugu, waar zij later hun vaardigheden kunnen inzetten of elders werk kunnen vinden.

Op Here Bugu zijn Yvonne Gerner en Baba Traoré zelf meestal aanwezig, door dik en dun. 
Ze steken hun handen uit de mouwen, nemen de schep om in de tuin te werken, of de hark om 
vuil op te ruimen, pakken een kwast om te schilderen, nemen kinderen en volwassenen bij de 
hand om te spelen. 

Echte verandering
De mensen met wie ze werken hebben veelal geen begrip van tijd, zijn niet gewend zelf 
initiatieven te nemen, zijn onderling discriminerend op basis van etnische afkomst.
Omdat ze zien hoe belangrijk Yvonne en Baba het vinden dat iedereen met respect behandelt 
wordt, dat het schoon is, dat de dieren goed en diervriendelijk behandelt worden, gaan ze 
meedoen, in eerste instantie om hen een plezier te doen. Maar langzaam imiteren ze het gedrag 
en gaan het uit zichzelf doen.
Juist de imitatie brengt de ‘echte’ verandering en het werk wordt met plezier gedaan.

Schoonheid en cultuur
Tijdens de werkbesprekingen leren ze om naar het eigen werk van de afgelopen week te kijken, 
fouten onder ogen te zien en nieuwe werkwijzes uit te proberen. Schoonheid en cultuur heeft 
een opvoedende werking. Door schoonheid ontstaat respect. Daarom straalt het hele terrein 
schoonheid, liefde voor plant, dier en mens uit. De kinderen op het schooltje zijn onderdeel van 
deze manier van omgang met elkaar en nemen dat mee naar huis.

Rolmodel
Door deze wijze van werken staat Here Bugu in de wijde omgeving bekend als ‘een wonder’. Er 
is een enorme variatie aan activiteiten op sociaal gebied. Het gaat van seksuele voorlichting tot 
feesten, bioscoop, jeugdactiviteiten op het gebied van sport, wegverbetering, adviezen enz. enz.
Here Bugu is een rolmodel, een voorbeeld ter inspiratie hoe het ook kan, een wegwijzer voor 
veel mensen in deze donkere en moeilijke tijd.

Cercle des Amis de Here Bugu
in Mali is door een groep mensen de vriendenkring van Here Bugu opgezet, op vrijwillige basis. 
Dat is bijzonder omdat lokale mensen altijd tegen betaling voor westerse NGO’s werken. Deze 
groep mensen is er zich van bewust dat Here Bugu een project van en voor hen is en wil een 
bijdrage leveren in de duurzaamheid ervan. Een voorbeeld van hun werkzaamheid is dat ze 
deskundigen uit hun kennisenkring (bijvoorbeeld een ingenieur in avicultuur) meenemen naar 
Here Bugu en vragen vriend te worden van Here Bugu en hun deskundigheid ter beschikking te 
stellen. Dit geeft Here Bugu nog meer draagvlak in de hele omgeving.

BiJZONDERHEDEN

Samen aan een maaltijd

Werkbespreking op Here Bugu
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Het jaar 2012 was een uiterst moeilijk jaar waarin het grootste deel van de blanken uit het land 
zijn vertrokken of zich terug hebben getrokken in de hoofdstad. Daarnaast was er een enorme 
stroom vluchtelingen uit het Noorden naar Mopti en uit Mopti naar de hoofdstad voor de 
meer rijkere klasse en lokale NGO’s.

Droogte, overstroming en oorlog
Mislukte oogsten door droogte, later door overvloedig water, vervolgens door oorlog met de 
enorme hoeveelheid randverschijnselen als plat komen te liggen van het economisch verkeer. 
Enorme toename van corruptie, wangedrag van het leger, toename van criminaliteit en toename 
van sterfgevallen door malaria vanwege gebrek aan medicijnen, voedsel en muskietennetten.

Geliefd en beschermd
Here Bugu heeft het hele jaar ondanks de moeilijke omstandigheden doorgefunctioneerd. Het 
is nooit in de gevarenzone gekomen, geliefd en beschermd door de omgeving. Yvonne kon bijna 
voortdurend op Here Bugu is blijven waarbij natuurlijk heel goed opgelet of dit geen gevaar 
opleverde. Een aantal keer heeft Yvonne uit voorzorg de omgeving verlaten maar steeds kon 
ze snel weer terugkeren. Toch was het vanwege de omstandigheden nodig om de plannen voor 
Here Bugu danig bij te sturen.

Bijsturen
Het windmolenproject stond op het punt over te gaan op de productie van windmolens •	
om daarmee inkomsten te gaan genereren. Door de omstandigheden is het project tijdelijk 
stil komen te liggen. Het was voor de begeleiders niet mogelijk om in Mali te blijven 
en materialen aan te voeren. Rondom Baba heeft vanaf mei het grootste deel van de 
medewerkers als dagloners voor zijn rekening genomen om de continuïteit van de groep te 
waarborgen.
De tractor die voor inkomsten zou zorgen door het omploegen van rijstgronden kwam stil •	
te liggen doordat de vroege en overvloedige regen de akkers onbegaanbaar maakten.
De bouw van een koeienstal en de aanschaf van koeien ging niet door vanwege het risico •	
voor diefstal, in plaats daarvan werd begonnen met de bouw van een grote pluimvee 
afdeling.
Er waren geen inkomsten meer door gasten of stagiaires vanwege het negatief reisadvies.•	
Door ondervoeding en malaria werden er extra kosten gemaakt voor het noodfonds.•	
Het huis van de gardien en zijn familie en de knechten stortte volledig in door de •	
overvloedige regen en moest opnieuw opgebouwd worden.

Vooruitgang
Er is een wijde kring van mensen uit de directe omgeving en Dialangou van naar schatting 2000 
mensen. vrouwen, mannen, jongeren en kinderen die op de een of andere manier in contact 
staan met Here Bugu en steun krijgen. we hebben een hoge prioriteit gelegd bij het aan het 
werk houden van de betrokkenen bij Here Bugu zodat hun gezinnen te eten hadden. 

Er zijn 10 mensen in vaste dienst. Daarnaast zijn er doorgaans tussen de 10 en 15 dagloners, 
metselaars, timmerlui, lassers, ijzerbuigers, schilders, stenen bakkers enz. in verband met de 
zeer moeilijke leefomstandigheden hebben we ervoor gekozen deze mensen aan het werk te 
houden en daarmee ook betrokken bij Here Bugu.  Er is ook een groep mensen in nood die 
met medicijnen en graan geholpen wordt. 

Maar ondanks de moeilijke omstandigheden werd er hard gewerkt en veel vooruitgang geboekt. 
Er werd een nieuw huis voor de vaste bewoners gebouwd•	
Een tweede put werd gegraven•	
Het magazijn voor graanopslag is gebouwd•	
Er is een toiletgebouw voor de school gekomen•	
De kantine en keuken zijn af•	
De eerste grondslagen zijn gelegd voor een grote pluimveeafdeling met viskwekerij en •	
konijnen
Er is een multifunctionele betonnen tafeltennistafel•	
De omheiningen zijn verder afgemaakt•	
De ‘Salle de Jip’, de hangar werd opgeknapt•	

2012, EEN MOEiliJK JaaR

Tafelvoetballen ‘Salle de Jip’ sexuele voorlichting
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MENSEN vaN HERE BuGu

Baba Ada Dramane Kaziem

de ‘gouverneur’ Jean Mouna Haruna
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Morre Sali Bamoi Oumou
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Algheria Pappa Pappis Maiga

Idrissa Sedou Zien Fatima

Sedou Piet Adjoda Aisha

Maama Moulkoultoul Ouzou Alima
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in dit overzicht geven we een globaal beeld van de inkomsten en uitgaven over 2012.
De bedragen zijn genoemd om een beeld te geven van de herkomst van de donaties en van 
de verdeling van de beschikbare middelen. Het is niet bedoeld als vervanging van het financieel 
jaaroverzicht van de accountant. Er is in 2012 rond € 72.500,- uitgegeven aan de volgende 
zaken:

wERKvERGOEDiNGEN, KOST EN iNwONiNG, HuiSHOuDEN
€16.097,-  voor Stichting Rondom Baba werken tegen een vaste vergoeding per maand 10 
personen. Deze mensen zorgen voor al het werk op Here Bugu, de moestuinen, boomgaarden, 
dieren, onderwijs, kortom de hele huishouding Here Bugu.
(Zij verdienen tussen 153 euro en 30 euro per maand waarvan 4 met kost en inwoning.
voor Yvonne Gerner die op het terrein woont op een zeer eenvoudige basis wordt ook kost 
en inwoning betaald.
Daarnaast werken er 4 dagen per week tussen de 10 en 15 dagloners. Zij verdienen tussen 
de 4 en 2 euro per dag plus een maaltijd. Zij voeren de bouwwerkzaamheden uit van alle 
projecten, huizen, stallen, put enz. 

BOuwMaTERialEN, GEREEDScHappEN,  ZaaiGOED, ScHOOl, 
ElEKTRiciTEiT
€ 22.729,- voor het bouwen is materiaal nodig. De kosten zitten vooral in cement, ijzer, 
zand, grint, natuursteen, gereedschappen, kruiwagens, onderhoud tractor en de generator. 
Ook zaaigoed hebben we onder deze post gerekend en materiaal voor de school en een 
broedmachine voor kuikens. Er is 1000 euro afbetaald op het land Here Bugu.

NOODfONDS
€2.546,- Met het noodfonds hebben we vooral medicijnen betaald voor de mensen van Here 
bugu en omgeving, soms zakken graan, en individuele hulp verschaft.

DialaNGOu
€1.120,-  Dialangou is de gemeenschap met ongeveer 1000 Bella (de allerarmste mensen 
zonder status) waar we actief zijn. Dit jaar hebben we vrouwen geholpen met microkredieten, 
(Ze zijn niet terugbetaald door de extreem verslechterende toestand waar deze mensen in 
leven), en er is geïnvesteerd in een paar zonnepanelen.

fONDS Jip/alGHERia
€763,- Dit is een fonds dat vrouwen uit Dialangou helpt hun nijverheid te verkopen en kleine 
kredieten verschaft aan deze vrouwen. Een deel van de inkomsten voor dit fonds zijn in 2013 

uitbetaald aan de vrouwen.

DiEREN
€2.241,-  van dit bedrag zijn dieren aangekocht, voedsel en medicijnen voor de dieren betaald. 
Er zijn 12 schapen, een paard, een ezel, 5 ganzen, een schildpad, duiven, kippen, 3 geiten en 
eenden (er waren een pelikaan, kalkoenen en aalscholvers maar die zijn door omstandigheden 
overleden of gestolen) en een koe (inmiddels geslacht)

wiNDMOlENS
€7.961,- Het windmolenproject heeft gefunctioneerd tot medio mei, toen werd het te 
gevaarlijk en is het tijdelijk stilgelegd. De kosten worden betaald door Stichting ESH. Er zijn 8 
mensen opgeleid in de afgelopen 3 jaar door ingenieurs uit Delft, die zelfstandig molens kunnen 
bouwen en onderhouden. Het project kwam door de oorlog stil te liggen op het moment dat 
de groep bezig was de onderneming op te bouwen die de windmolens gaat verkopen. Het 
project ligt tijdelijk stil maar kan hopelijk in de loop van dit jaar een doorstart maken. Stichting 
Rondom Baba faciliteert dit project voor Stichting Energy Solution for Humanity. Zij dragen de 
kosten, en financieren ook een van de auto’s en het gebruik van de tweede generator.

GRaaNBaNK
€6.961,- in februari is de Graanbank gestart met geld van particuliere donateurs. Er is graan 
ingekocht waarvan een deel nog opgeslagen ligt op Here Bugu en functioneert als buffer. Over 
dit project is een apart rapport.

ZONNEpaNElEN, ONDERHOuD 2 auTO’S, DiESEl
€7.276,- Here Bugu wordt van een klein beetje elektriciteit voorzien door zonnepanelen, in 
een eerder stadium door een generator die voor veel problemen zorgde. Er zijn 2 auto’s die 
gebruikt worden voor personenvervoer en goederenvervoer.

BaNKKOSTEN, iNTERNETvERBiNDiNG, TElEfOON, REiSKOSTEN, 
aDMiNiSTRaTiE
€4.776,- vliegticket naar Nederland voor Yvonne, telefoonkosten en dergelijke nodig voor 
onderhoud en pR.

iNKOMSTEN
vaste donateurs  11.445,-
particuliere giften  5.752,-
fondsen en scholen  32.674,-
actie geef voor graan  16.070,-
actie fonds algheria/jip  1.175,-
overigen  480,-
inkomsten Here Bugu  1.586,-

Totaal € 69.182,-

vERaNTwOORDiNG 
uiTGavEN

De toegangspoort  Het werk aan de viskwekerij Kruiden in de tuin Vrouwen hebben patat gebakken op int. 
vrouwendag
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in februari 2012 zijn we een actie gestart onder de naam Geef met Graan in verband met het 
naderende voedseltekort en hongersnood.
De opzet was om:

Graan in te kopen en tijdens de hongersnood tegen inkoopsprijs te verkopen aan mensen 1.	
rondom Here Bugu (om de woekeraars voor te zijn) tegen contante betaling of op krediet. 
Opslag van zaaigoed voor het nieuwe seizoen2.	
Gaarkeuken voor noodgevallen uit de omgeving (vooral kinderen)3.	

Het geld dat terug zou vloeien door de verkoop zou gebruikt worden om hectares 
landbouwgrond te kopen en te verpachten aan arme boeren tegen een klein percentage van 
de oogstopbrengst. Op deze wijze zou landbouwgrond beschermd worden tegen het opkopen 
door grootgrondbezitters.

Oorlog
De actie was een groot succes en bracht in korte tijd een bedrag op van  €16.069,-
in maart begon Baba rijst en gierst in te kopen. in totaal kocht hij 10 ton rijst en 2 ton gierst. 
Het was een hele strijd want ondertussen werd veel rijst opgekocht door de regering ten 
behoeve van de hoofdstad. Toen brak de oorlog uit en moest onze inkoop stop gezet worden.

vervolgens werd door paM (wfp, world food program) op grote schaal goedkope aziatische 
rijst het land binnengebracht, deels als gift, deels op de markt in de verkoop, (de corruptie 
tierde welig rond de verdeling onder de armen). Deze rijst is van een heel andere kwaliteit 
dan de Malinese met veel pesticiden en zwelt snel op.  Deze rijst kan niet gedurende de dag 
bewaard worden om verdeeld in kleine porties gegeten te worden. 

Ondertussen ontstond een grote vluchtelingenstroom vanuit het Noorden vanwege de oorlog. 
Deze vluchtelingen kwamen in aanmerking voor aangeboden voedselhulp. Onze grote groep 
Bella viel buiten de boot, omdat zij niet tot de vluchtelingen hoorden, noch op een andere 
manier in aanmerking komen voor hulp. verschillende pogingen om hulp voor hen te krijgen 
onzerzijds liepen op niets uit. Dit was daarnaast ook buitengewoon frustrerend voor ons 
vanwege de confrontatie met de werkwijze van de betreffende grote hulpverleningsorganisaties.

Door de goedkope rijst op de markt konden wij ons oorspronkelijk plan om de rijst tegen 
inkoopsprijs te verkopen niet uitvoeren. 

Aaneenschakeling van rampen
Bovendien werd ondertussen de situatie voor de mensen om Here Bugu heen steeds nijpender. 
Voorraden raakten uitgeput door mislukte oogsten vanwege extreme droogte, oorlog met alle 
randverschijnselen zoals werkeloosheid, het voortdurend uitvallen van electriciteit, het verbod 
op het verbouwen hoge gewassen, het uitroepen van de noodtoestand waardoor zonder 
identiteitspapieren niet op het land gewerkt mag worden, de enorme vluchtelingenstroom, 

het te vroeg inzetten van het regenseizoen waardoor een deel van de nieuwe oogst hier 
ook mislukte, een grote epidemie van malaria, het achterwege blijven van de aanvoer vlees 
en andere producten uit het noorden. Het werd een eindeloze aaneenschakeling van rampen 
waarbij we enorme bewondering hebben gekregen voor het uithoudingsvermogen en de 
positieve energie van de Malinezen.

in deze situatie hebben we moeten besluiten het geld van de donateurs voor de graanbank 
anders te gebruiken.
voor een deel was al rijst en gierst gekocht, voor een deel was het geld contant aanwezig.

we hebben naast de vaste equipe zoveel mogelijk mensen aan het werk gehouden zodat ze 1.	
inkomsten hadden waarmee ze rijst op de markt konden kopen voor hun families.
we hebben geld gebruikt voor het noodfonds warmee we veel mensen hebben kunnen 2.	
redden van malaria door medicijnen voor ze te kopen.
we hebben de voorraad rijst en gierst aangesproken voor de directe noodgevallen in onze 3.	
omgeving en doen dat nog steeds. we verwachten dat ook het komend jaar nog heel erg 
moeilijk zal zijn met grote tekorten op voedselgebied.

10 ton (100 zakken) rijst € 6.142,-
2 ton (20) zakken gierst €    728,-
Transport tot haven en opslag €      99,-

Onkosten Here Bugu zoals: bouw magazijnen, transport, extra zakken, 
dagloon sjouwers

€  1.045,-

Medicijnen en noodhulp €     930,-
10 dagloners gedurende 9 maanden 4 dagen per week, gemiddeld 4,70 per 
dag incl.maaltijd

€  7.065,-

Totaal €16.009,-

in de magazijnen zijn op moment van schrijven nog aanwezig:
55 zakken rijst en 5 zakken gierst.
Er zijn nu 15 gezinnen die vast op voedselhulp van ons rekenen. (150 personen) en we 
verschaffen regelmatig maaltijden aan de kinderen van de school.

Er worden geen foto’s gemaakt bij het verdelen van het voedsel, de situatie is vaak schrijnend. 
Het gaat vaak om mensen die het altijd gered hebben maar nu aan de rand van de afgrond 
zitten en niet meer weten hoe hun kinderen eten te geven. 
Het is moeilijk te weten dat je niet iedereen kunt helpen, maar we doen wat we kunnen.

GEEf MET 
GRaaN

Schoolkinderen krijgen een maaltijd De situatie in Dialangou is schrijnend Kinderen vallen hongerig aan op het voedsel
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De bodem van de kas is zichtbaar. Mede door de tegenvallende en wegvallende inkomsten.
De basis voor Here Bugu en het functioneren als rolmodel en opleidingscentrum is gelegd. 
Maar er ontbreekt nog het een en ander om werkelijk een stevig fundament te hebben.

we willen graag de mensen aan het werk houden om ze door het nog moeilijke komende jaar 
heen te helpen. En om Here Bugu te voorzien van goede voorzieningen om alle activiteiten te 
kunnen uitvoeren en de eigen productie/ inkomsten te verhogen.

i HET RiJSTplaN
Dit is een plan om te beginnen met het pachten van 10 hectare rijstvelden bij het Office du Riz 
om werkgelegenheid en inkomsten te genereren voor een groep van 10 personen met later 
uitbreiding naar meer. Een uitgebreide beschrijving van het plan is op aanvraag beschikbaar.

Kosten: €6.000,-

ii HET GROTE pluiMvEEpROJEcT
afwerking behuizing en voor de opstart van een bedrijf.  Er is een deel van het terrein 
afgebakend. De kleine visvijver is verder uitgediept en wordt klaargemaakt voor een vijver 
voor 2000 tot 3000 vissen. Hiertoe moet hij bekleed worden met natuursteen. Er gaan twee 
kanaaltjes naar een groot bassin dat gebruikt wordt om de akkers te bevloeien. Door de 
natuurstenen wordt het water tevens gezuiverd. Er is een put en er komt een aandrijving om 
het water te verversen.
Op het terrein zal plaats zijn voor 350 legkippen en 100 vleeskippen, 100 eenden, een huis voor 
100 konijnen. Er komt een vlonder over de vijver waardoor schaduw ontstaat en de eendenkak 
in de vijver valt. Op het eendenhuis komt een duivenbehuizing.
Hoewel we al een eind gevorderd zijn ontbreken de middelen om het project af te maken en 
op te starten.
Twee mensen krijgen een opleiding bij een NGO om voldoende kennis in huis te hebben 
om als dagtaak dit geheel te onderhouden en een deskundige op pluimveegebied heeft zijn 
supervisie toegezegd. Met deze investering is het project binnen een jaar zelfsupporting en in 
de toekomst wistgevend.
Bij de kosten zijn inbegrepen:

Materiaal om de kippenhuizen, konijnenhuis, eendenhuis en duivenhuis af te bouwen (enkele •	
dakbedekking, verf, voeder en drinkbakken): 1000 euro
aanschaf eerste jaar kuikens, voedsel voor een jaar, mais, vismeel enz., kosten dierenarts •	
voor een jaar: 5.934 euro
Bouw watertoren met pomp en constructie waterleidingen: 5182 euro•	
voltooiing grote viskweekvijver met aankoop vis: 3900 euro•	

Kosten: €16.016,-

2013, HET lOpENDE JaaR

iii afBOuwEN KEuKEN EN KaNTiNE   
Het is grotendeels klaar maar wat nog ontbreekt is het betonnen dak van de kantine, het 
schilderwerk en de inrichting van de keuken en de kantine. Het geheel is bedoeld voor de 
maaltijden van alle arbeiders en 1 maaltijd per dag voor de schoolkinderen, bereid door de 
moeders. verder zal de kantine een sociale plek zijn waar maaltijden gezamenlijk bereid en 
gegeten worden.

Kosten: €2.900,- 
   

iv ElEKTRiciTEiTSvOORZiENiNG HERE BuGu 
in Mali is het aardedonker van 7 uur ‘s avonds tot 6 uur ‘s morgens. Om Here Bugu 
100% operationeel te maken is elektriciteit nodig. Overdag maken de kinderen gebruik 
van de school maar ‘s avonds willen de volwassenen en de jeugd er gebruik van maken. 
alfabetiseringscursussen, computerles voor de jeugd, cursussen, bibliotheek, aandrijving 
pompen, naaimachines, broedmachine, bioscoop. Er is elektriciteit nodig voor het 
pluimveebedrijf en er is ook meer elektriciteit nodig om het mogelijk te maken dat Yvonne er 
in dit klimaat kan blijven wonen De hitte zonder airconditioning of ventilatoren begint zijn tol 
te eisen. alles staat in de startblokken om te beginnen maar wacht op ElEKTRiciTEiT.

Om de elektriciteitsvoorziening zo optimaal mogelijk te laten functioneren is een begroting 
gemaakt voor een uitbreiding van de huidige installatie op zonne-energie. we kiezen ervoor 
om met zonne-energie te werken omdat dat de meest milieu verantwoorde wijze is. Er zijn nu 
8 zonnepanelen en 8 accu’s. Om voldoende elektriciteit te hebben voor alle activiteiten dient 
dit uitgebreid te worden met nog eens 20 panelen van 230 watt en 48 accu’s. Daarnaast alle 
omvormers en elektrische systemen om dit mogelijk te maken. Dit project kan uitgevoerd 
worden door deskunigen ter plaatse samen met onze eigen mensen van de windmolengroep. 
(windmolens zijn hier geschikt voor het opladen van accu’s voor kleine hoeveelheid energie)

Kosten: €26.000,-

Help ons deze plannen uit te voeren! 
Voor de bouwplannen, uitbreiding en verbeteringen die 
belangrijk zijn voor de toekomst van Here Bugu doen we een 
beroep op fondsen. Voor de dekking van vaste maandelijkse 
kosten streven we naar een steeds groeiende kring van 
donateurs, waar we mensen van betalen en het terrein van 
onderhouden. Uw bijdrage is van harte welkom!

de school gaat uit het hoofdgebouw de tractor van Here Bugu
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KvK: 27304691 als aNBi
Triodosbank: 78 47 40 593
t.a.v. stg. Rondom Baba, Den Haag

Here Bugu, Stichting Rondom baba
t.a.v. Yvonne Gerner
B.p. 65
Mopti
République du Mali
00223 76825452
yvonne@rondombaba.nl
skype: yvonnegerner
website: www.rondombaba.nl
blog: www.rondombaba.blogspot.com
ook op facebook (page stichting Rondom Baba) 
en te volgen op twitter @rondombaba

postadres:
Stichting Rondom Baba
Molslaan 105
2611 RK Delft
06 10832080

bestuursleden:
mevrouw S. l. ’t Hart te Delft
mevrouw E. c. a.. Kisman - de Rooij te Den Haag
de heer J. J. J. peskens te amsterdam

Met dank aan vY architecten voor de bijdrage aan het printwerk

STicHTiNG RONDOM BaBa

Yvonne Gerner, 
initiatiefneemster  

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

Tafeltennissen Saskia ‘t Hart 
opmaak jaarverslag

Kinderen op school

Buurman Peul met zijn koeien Tafelvoetballen De groentetuin

De schapen van Here Bugu

http://www.rondombaba.nl
http://rondombaba.blogspot.nl/
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Op Here Bugu leren we kinderen liefdevol omgaan met dieren. 
Het opent hun harten en heeft een grote impact op het 
sociale klimaat 


