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Zo wordt de dag begonnen

Waarom, Hoe en Wat
Stichting Rondom Baba vindt dat ieder mens recht heeft op een kans om zich te 
ontwikkelen en dat we elkaar daarbij moeten helpen. Dat doen wij op een prachtige 
manier op ons project in Mali met de allerarmsten door het aanleren en motiveren van 
nieuwe gedrag om uit de vicieuze cirkel van de armoede te komen. In de gemeenschap 
Here Bugu, die wij in Mali hebben opgezet, creëren wij een nieuwe samenlevingsvorm. 
Daar worden de deelnemers beschermd tegen het geweld en het niet-sociale gedrag van 
de omgeving om tot optimale zelfontplooiing te komen. Wij doen dit in nauwe en directe 
samenwerking met de betrokken mensen. Het project staat onder leiding van Baba 
Traoré. Samen met Yvonne Gerner, initiatiefnemer en voorzitter van Stichting Rondom 
Baba, heeft hij dit project ontwikkeld. Yvonne leeft afwisselend in Nederland en in Mali 
Het project heeft de naam ‘Here Bugu’, hetgeen ‘plaats van vrede’ betekent. 

Here Bugu is een ecologische gemeenschap op het platteland in midden Mali. Wij werken 
daar aan gemeenschapsvorming en vaardigheidstraining. De deelnemers leren creatief 
te denken, fantasie te ontwikkelen, ondernemend te zijn en zelf dingen te maken. Het 
respect voor elkaar is daarbij een sleutelwoord. Oprechtheid in wat we zeggen in relatie 
tot wat we doen is essentieel. We geven praktisch onderwijs voor hoofd, hart en handen, 
om een gezonde leergierigheid wakker te maken. Hiermee herstellen de deelnemers hun 
gevoel van eigenwaarde, het allerbelangrijkste dat mensen in het verscheurde Mali nodig 
hebben voor het bouwen aan een nieuw, menswaardig bestaan.
Wij geven de impulsen en creëren de voorwaarden, de ontwikkeling moeten zij zelf doen. 

Stichting Rondom Baba heeft een ANBI status 

Op onze vernieuwde website www.rondombaba.nl is meer informatie te vinden. Video’s 
en foto’s die een goed inzicht geven in wat er gebeurt, de financiële jaarverslagen, de 
nieuwsbrieven van de afgelopen 10 jaar en de Babablog van Yvonne Gerner met actuele 
essays en foto’s.
In dit verslag vindt u projectinformatie over 2021. 

Gewonnen op het kinderfeest Oliedrums, gebruikt voor opslag van diesel in schaarste
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Algemeen 2021

Zoals te verwachten viel wordt de situatie in Mali nog steeds slechter. Een militaire 
regering heeft de macht overgenomen. De CEDEAO, (economische gemeenschap van 
West Afrikaanse landen) heeft daarop een embargo ingesteld (dat overigens in juli 2022 
is opgeheven). Daardoor ontstonden nog grotere tekorten in het al straatarme land. De 
Fransen, voormalige kolonialisten, zijn door de junta het land uitgezet. Hun opdracht 
was om in Mali de terroristische groeperingen van Alqaida en I.S. terug te dringen. Na 
tien jaar bleek, om onduidelijke redenen niet voldoende resultaat. Daarnaast opereerde 
Minusma,(internationale troepenmacht van de V.N. waarin ook Nederland korte tijd 
participeerde) als vredesleger. Om het Malinese leger te ondersteunen heeft de Junta de 
Wagner groep, een particulier leger gelieerd aan het Kremlin, binnengehaald. 
Oorlog heeft altijd neveneffecten. Overal in de dorpen ontstaan verdedigingsgroepen die 
intussen ook lokale vetes oplossen. Criminelen en gelegenheidscriminelen hebben vrij spel. 
Het is zeer moeilijk te onderscheiden wie aan welke kant staat. Administratief werkt het 
land nauwelijks meer. In de hoofdstad lijkt het leven gewoon door te gaan. Veel voormalige 
leiders die aan Frankrijk zijn gelieerd worden gevangengezet of ontvluchten het land. Het 
geweld speelt zich af op het platteland waarbij de regio Mopti, waar Here Bugu ligt, één 
van de ergst getroffen regio’s is. Oorlogsgeweld zoals executies, moord, verkrachtingen 
en het verbranden van haven en goed van de armen is daar aan de orde van de dag. 
Daarnaast speelt de enorm toenemende hitte vanwege de klimaatveranderingen een grote 
negatieve rol. Oogsten mislukken als zij al niet verwoest worden door de oorlog, ziektes 
nemen toe en de weerbaarheid van de bevolking neemt af.
Yvonne was in 2021 tot half februari op Here Bugu. In november en december van 
datzelfde jaar verbleef ze drie weken in de hoofdstad. 

Here Bugu
Te midden van deze ogenschijnlijk wanhopige situatie bevindt zich op vier hectares 
de gemeenschap Here Bugu. De doelstellingen, zoals hiervoor omschreven, zijn vanaf 
het begin in 2008 hetzelfde gebleven. De omstandigheden waarin we moeten werken 
zijn echter totaal verschillend. De diep gevoelde behoefte aan een andere vorm van 
ontwikkelingssamenwerking is immens veel groter geworden. Dat betekent dat we 
zoekend onze weg moeten gaan. De vraag is steeds: Welk project is op dit moment 
mogelijk? Welk project moet wachten? Waar is nu de grootste urgentie? Gelukkig 
heeft Here Bugu een grote diversiteit aan projecten en tegelijkertijd hangen alle 
projecten samen. Dat maakt Here Bugu bewegelijk en er kan gestuurd worden op de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van het moment. Alle projecten maken gebruik van 
de bestaande en zich ontwikkelende infrastructuur van Here Bugu. Deze infrastructuur 
(elektriciteitsvoorzieningen, transport, administratie, dieren, land- en tuinbouw, gebouwen 
en gereedschap) is nodig om de verschillende activiteiten te kunnen laten plaatsvinden en 
ze is onlosmakelijk verbonden aan de opleidingen die Here Bugu biedt. Daardoor is Here 
Bugu een dynamisch geheel. Elk project heeft zijn eigen verantwoordelijke medewerkers. 
Alle mensen die via de opleidingen doorstromen, maken ook kennis met de andere 
onderdelen van Here Bugu. Alle vaste medewerkers van Here Bugu zetten zich ook in als 
leraar of ‘projectmanager’. Buiten Here Bugu lopen inmiddels vele tientallen jongeren en 
volwassenen rond die door hun stage op Here Bugu een plek op de arbeidsmarkt hebben 
gevonden en het worden er steeds meer. Baba komt ze dagelijks tegen en is trots als hij 
ziet hoe zij op hun beurt een positieve invloed op hun omgeving hebben.

Stagiaires met de loodgieter Oudleerling, verdient nu zijn geld op de markt

De storm heeft een stuk van de muur verwoest
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Here Bugu in een zandstorm

Toelichting balans per 31 december 2021 ACTIVA

Materiele activa

Grond Mali
De grond is gewaardeerd tegen historische aankooprijs. De (bouw-)kosten van opstallen 
en nutsvoorzieningen worden direct ten laste van de winst- en verliesrekening geboekt 
in het jaar waarin zij ontstaan. De te verwachten uitgaven in verband met de registratie 
van de eigendomsoverdracht in het kadaster zijn geactiveerd en daarnaast ook als 
bestemmingsreserve gereserveerd.

Vlottende activa

Deelneming bv Rondom Baba
Stichting Rondom Baba heeft in 2017 een besloten vennootschap (bv) opgericht waarin 
alle commerciële activiteiten (in Nederland) zijn geplaatst. Onder deze activiteiten vallen 
in eerste instantie de verkoop van armbanden. In Mali worden deze armbanden, gemaakt 
door vrouwen van Here Bugu, verkocht aan de in Mali opgerichte onderneming Here Bugu 
Produits Sarl (Sales & Marketing) en in Nederland verkocht via stichting Rondom Baba. 
Aangezien de Stichting hiermee in concurrentie treedt met andere bedrijven en daarom 
in Europa BTW plichtig is, is een besloten vennootschap met de naam “bv Rondom Baba” 
opgericht voor deze activiteiten. De opbrengst van deze bv (het uitgekeerde dividend) 
komt geheel ten goede aan de stichting. Ook de eventuele winsten die overblijven na 
herinvestering in Mali komen via stichting Rondom Baba ten goede aan Here Bugu. 
Het bestuur van de stichting Rondom Baba is de onbezoldigd bestuurder van deze bv. 
Op deze post zijn geboekt in 2017/2018 het gestort aandelenkapitaal (100 aandelen 
van EUR 1) en de oprichtingskosten (notaris etc.). De bv Rondom Baba is in 2021 op de 
balans opgenomen tegen netto vermogenswaarde en de mutatie onder post Overig in de 
Winst- en Verliesrekening. In de jaarrekening van 2021 is geen rekening gehouden met een 
eventuele dividend uitkering.

Debiteuren
Het betreft kortlopende vorderingen in Euro’s.

Liquide middelen
Het betreft twee lopende rekeningen (in Nederland bij de Triodosbank in EURO en in
Mali bij de Bank of Africa in CFA) en de contante kas in Mali (in CFA). Bij de Triodosbank 
wordt ook een (EUR) spaarrekening aangehouden met 0% rente. Sinds kort heeft de 
stichting ook een Paypal account om makkelijker giften te ontvangen.
Alle bedragen in CFA zijn omgerekend in Euro’s tegen de vaste wisselkoers (1 EUR = 
655,957 CFA).

Here Bugu zoals te zien op google maps

De armbanden zijn inmiddels op verschillende plekken te koop.
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Tabel: Bestemmingsreserve

Toelichting balans per 31 december 2020 PASSIVA

Kapitaal
Het positieve saldo (winst) van de winst- en verliesrekening over 2021 van EUR 2.029
is ten gunste gebracht van het Kapitaal.

Bestemmingsreserve
De reserve is met EUR 2.049 toegenomen ten opzichte van vorig jaar tot EUR 92.758.
Het betreft deels een reserve voor de te verwachten kosten van de notaris (belastingen/
inschrijving in het kadaster) met betrekking tot de aangekochte grond (Totaal EUR 5.775 
bestaande uit EUR 2.519 uit eerdere jaren plus EUR 3.256 in 2018); deels een reserve 
(EUR 70.992) die voortvloeit uit giften die zijn ontvangen gedurende 2021 en betrekking 
hebben op projecten die in 2022 zullen worden uitgevoerd. Tenslotte heeft de stichting 
donaties ontvangen voor de rijstactie; het bedrag van EUR 15.991 is in december 2021 
ontvangen en in het begin van 2022 aangewend voor de aankoop van rijst in Mali en 
uitgedeeld aan de allerarmsten in Mopti en omgeving.

Kort lopende schulden
Saldo bv Rondom Baba:
Deze bestaat uit kortlopende vorderingen en schulden tussen Stichting Rondom Baba en 
BV Rondom Baba. Dit wordt veelal veroorzaakt doordat op de verkeerde bankrekening 
door klanten en donateurs wordt gestort. Het resultante van deze transacties wordt hier 
opgenomen.

Crediteuren
Het openstaande bedrag van de crediteuren in 2020 (EUR 12.881) is begin 2021 betaald 
of verrekend. Het saldo crediteuren van EUR 10.913 per 31 december 2021 betreft 
kortlopende verplichtingen en deze zijn inmiddels in 2022 voldaan en of verrekend.

Leren tassen uit het leeratelier
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Toelichting winst- en verliesrekening 2021

Lasten

I Huishouding Here Bugu, €32.417
In 2021 zijn er twintig vaste medewerkers die gedeeltelijk ook op Here Bugu wonen. 
Het betreft o.a. de gardien (met zijn gezin), tuin- en landbouwmedewerkers, Baba Traoré, 
administrateurs, kokkin, chauffeur, een opzichter en interne stagiaires. Zij krijgen een 
vergoeding per maand, sommigen kost en inwoning en iedereen krijgt een warme maaltijd 
per dag. 
Daarnaast zijn er nu ongeveer tachtig flexibele dagloners. Zij werken in de bouw, doen 
het onderhoud, in de land- en tuinbouw, doen administratieve werkzaamheden en kleine 
projecten. Onder hen zijn lassers, metselaars, ijzerbuigers en stenenbakkers. Zij komen 
elke dag uit de omgeving en wij regelen het  transport naar Here Bugu. Het aantal 
medewerkers, fluctueert met de seizoenen en het beschikbare werk. We bemoedigen de 
wisseling van dagloners omdat op die manier steeds meer jongeren de ervaring van het 
werk op Here Bugu elders kunnen inzetten.
Here Bugu heeft geen contractueel betaalde medewerkers. De medewerkers in Mali 
zijn vrijwilligers. De vrijwilligers in Mali krijgen wel een vergoeding om in hun dagelijks 
onderhoud te kunnen voorzien. We kiezen hiervoor om te benadrukken dat stichting 
Rondom Baba niet hun werkgever wil zijn. Het initiatief en de verantwoording moet bij de 
mensen zelf blijven. Wij zijn er om ze daarin te ondersteunen.

Yere Deme fonds
Ook dit jaar is er weer aandacht voor het Yère Dème fonds, wat zoveel betekent als: 
‘reik elkaar de hand’. Dit fonds maakt het mogelijk dat medewerkers kleine bedragen 
kunnen lenen zonder rente waarmee ze extra werkzaamheden en dus inkomsten kunnen 
genereren. Door een ingenieus systeem rouleert het geld door middel van de ‘troc’, de 
ruilhandel, alvorens het weer terugkeert in de kas van het fonds. De medewerkers dragen 
gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de inkomsten en uitgaven van deze pot. Deze 
werkwijze bevordert de saamhorigheid en onderlinge steun binnen de gemeenschap. De 
boekhouding hiervan wordt één maal per jaar gecontroleerd.
Dit jaar hebben we € 7.000 hieraan gedoneerd. Dit geld rouleert voortdurend.

Schoonmaakartikelen, kosten van jaarfeesten en onvoorziene uitgaven, muskietennetten 
en slaapmatten voor medewerkers horen onder de algemene post van Here Bugu. 
Wanneer mensen een beroep op ons doen voor ‘noodhulp of burenhulp’, bepaalt Baba of 
we daarop ingaan. Er wordt zeer zelden gebedeld. 
Met het noodfonds hebben we een aantal acties kunnen ondernemen. Dit jaar heeft de 
gardien Sedou een staaroperatie ondergaan en medewerkster Oumou een operatie aan 
haar kaak in de hoofdstad. Verder worden kosten voor medicijnen voor de medewerkers, 
vooral malaria hieruit betaald. Voor Mariamma, een verpleegster die regelmatig Here Bugu 
bezoekt en o.a. infusen aanlegt tegen de malaria is een artsentas met inhoud aangeschaft.

Aminata doet de administratie Alle verschillende etnische familie-chefs bij elkaar

Begin van elke werkochtend
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II Elektriciteitsvoorzieningen, €11,221
Here Bugu genereert zijn eigen elektriciteit. Verlichting, koelinstallatie, internet, 
ventilatoren en waterpompen van de twee grote putten draaien op de energie van 
zonnepanelen. Ter aanvulling van de zonnepanelen is er een moderne generator voor 
de airconditioning van het kantoor bij tijd en wijle en elektriciteit ‘s avonds. Er zijn twee 
dieselgeneratoren voor de ateliers (voor het lassen en de houtbewerking) en voor 
het oppompen van water voor de visvijver. Ze functioneren allen op diesel en vergen 
zorgvuldig onderhoud in het extreme klimaat met veel stof.
Alle elektrische voorzieningen vragen om onderhoud. Dit jaar is geld uitgegeven aan 
vernieuwing van alle bedradingen van het hoofdgebouw plus de aanschaf van zonnepanelen 
en accu’s.

III Transport, €13.147
De auto’s van Here Bugu zijn nodig voor het transport van de medewerkers, kinderen 
en cursisten en voor reizen naar Bamako van Baba en/of Yvonne. De twee Toyota 
’s, de “Kanarie” en de “Canard” genoemd, vervoeren ook materialen en veevoer en 
functioneren soms als ambulance. Daarnaast is er nog een grote Volkswagenbus die dit 
jaar veel van het vervoer van de medewerkers van en naar Here Bugu heeft gedaan. Dan 
is er nog een tractor met aanhanger. Het wagenpark heeft het altijd zwaar te verduren. 
De Volkswagenbus en de Kanarie zijn aan vervanging toe. De Kanarie is de landcruiser 
waarmee Yvonne in 2008 (toen al 9 jaar oud) naar Mali is gereden. Het is een auto van 
een zwaar kaliber en de enige auto waarmee in de regentijd Here Bugu bereikt kan 
worden. Deze auto drukt op de uitgaven voor transport omdat hij voortdurend op de 
weg gehouden moet worden. Alle transportkosten zijn als lasten toegeschreven aan 
de post ‘Transport’ en niet aan de projecten. Onder de post ‘Transport’ vallen ook de 
verzekeringen, belasting, reparaties 

IV Reizen en administratie, € 6.559
Onder deze post vallen alle overheadkosten zoals het jaarabonnement op internet, 
telefoonkosten en reizen naar Bamako in Mali. In Nederland, druk en porto kosten voor 
de jaarverslagen, aanschaf kantoorartikelen, de kosten van de bank in Nederland en Mali 
inclusief de transferkosten. In Nederland werd geld uitgegeven aan een nieuwe laptop voor 
Baba.

V Dieren, €1.055
Op Here Bugu is pluimvee: kippen, eenden, konijnen, duiven. Verder zijn er honden, 
twee reuzeschildpadden, koeien en schapen. Pluimvee, koeien en schapen zijn inmiddels 
semi-zelfstandige onderdelen. Dat wil zeggen dat ze in hun eigen onderhoud voorzien. 
Vergoedingen voor medewerkers en veevoeder worden uit de verkoop gefinancierd. 
Winst wordt opnieuw geïnvesteerd. In Mali is het extreem moeilijk om bedrijfjes overeind 
te houden. Daarom maken deze projecten voorlopig gratis gebruik van de infrastructuur 
van Here Bugu en krijgen ze soms steun vanuit de stichting Rondom Baba wanneer er 
extra kosten zijn voor bebouwing of machines. We zien deze ‘aspirant bedrijfjes’ als een 
school voor latere echt zelfstandige bedrijfjes. Ook zijn ze belangrijk als opleidingsplaats 
voor de jonge nieuwe medewerkers. 

Zonnepanelen plaatsen

De schapen In de regentijd is alles groen

Mint Langzaam wordt de grond weer vruchtbaar



Stichting Rondom Baba 
jaarverslag 2021

Geregistreerd onder nummer 27304691 bij de KvK
Terugblik op 2021, vooruitblik 2022

14 15

VI Land en tuinbouw,€3.656
Op Here Bugu bevinden zich inmiddels zeker vijf moestuinen, een compostplaats, 
tientallen vruchtenbomen, zoals papaja’s en mango’s maar ook veel inheemse 
vruchtenbomen. Verder is er de Moringa plantage met bomen voor de snoei en voor 
de zaden. Op de nieuwe hectares zijn dijken aangelegd met waterkanalen waardoor 
beschermde percelen grond zijn ontstaan die beter bewerkt kunnen worden voor 
gewassen zoals rijst, mais en gierst gedurende vier maanden per jaar. De percelen worden 
de andere maanden gebruikt voor de verbouw van groenten. Voor de land- en tuinbouw 
maken we geen gebruik van pesticiden, noch van kunstmest. We bemesten met onze eigen 
compost.
In de moestuinen worden sla, tomaten, munt, gombo, bieten, wortelen en uien verbouwd. 
Een deel wordt binnen Here Bugu geconsumeerd. Een ander deel verkocht op de markt in 
Sevaré en bracht €650 op. Dit bedrag werd meteen weer uitgegeven aan zaad en andere 
benodigdheden.
De oogsten op de nieuwe, ommuurde akkers zijn dit jaar mislukt omdat de grond te droog 
bleek te zijn en eerst moest worden hersteld. Al het gereedschap wordt onderhouden 
door de smid.
Onderhoudskosten aan de omheiningen van de moestuinen vallen ook onder deze post.

VII Bouw en gereedschap, €42.967
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. In deze sector hebben we een aantal vakmensen 
(metselaars, elektricien, loodgieter, ijzerbewerker) die al lang aan Here Bugu verbonden 
zijn. Zij geven leiding en nemen de ongeschoolde krachten van Here Bugu onder hun 
hoede. Alle jonge leerlingen leren metselen en kunnen daar later in hun dorpen gebruik 
van maken. Het is indrukwekkend met welk eenvoudig materiaal grote projecten worden 
gerealiseerd. 
In 2021 is aangevangen met de grote renovatie van het hoofdgebouw en een aanvullende 
renovatie van andere gebouwen en het leerlingengebouw. Er zijn overkappingen gemaakt 
voor dieren en mensen om in schaduw te kunnen staan en werken. Er is met behulp 
van een grote boormachine een diepe schacht geboord en bekleed voor de toekomstige 
watervoorziening voor de vluchtelingen die bij ons onderdak hebben gekregen. Er is een 
stevige muur voorzien van ijzeren hekwerk gebouwd om het woonhuis/hoofdgebouw 
heen ter betere bescherming van Yvonne als zij daar verblijft. Er is begonnen met de bouw 
van een behuizing voor een melkverwerkingsbedrijfje. Naast deze grote projecten is veel 
klein onderhoud uitgevoerd.
Geen van alle opstallen is geactiveerd op de balans.

VIII School, opleiding, cursussen, €22.562
Op Here Bugu is alles onderwijs!
In deze tijd is het geven van regulier onderwijs zoals in ons voormalige klasje niet mogelijk 
vanwege de onveiligheid. De controlerende jihadisten willen geen onderwijs. Eind 2020 
is Yvonne wel een klas begonnen voor de kinderen van de vluchtelingen, met hulp van 
twee vrijwilligers, het hoofd van het kippenproject en een boerenzoon van de buren. 
Het speelde zich buiten, onder een overkapping af, zichtbaar voor iedereen. Voor de 
Malinezen was het niet herkenbaar als school maar het was het wel degelijk. Er werd 
gespeeld, gedanst, gezongen, geschilderd, gekleid enzovoort. Ook werd er met letters 
gespeeld en getekend. Na het vertrek van Yvonne is onderwijs aan het klasje nog een tijdje 
doorgelopen en langzaam verzand. Yvonne hoopt dit later weer op te pakken en uit te 
breiden.

De jonge stagiaires voor hun huis dat ze hielpen bouwen

De nieuwe toegangspoort, gelast in de lasserij De moringabomen
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Tabel: Rijstactie

We hadden dit jaar gemiddeld 11 inwonende leerlingen in wisselende bezetting. Deze 
komen uit de allerarmste dorpen. Ze worden ingelijfd in het Here Bugu programma 
met de sociale oefeningen. Ze leren hygiëne, omgang met elkaar en anderen, ze worden 
wisselend ingezet bij de verschillende activiteiten en krijgen les in schrijven, lezen en 
rekenen. De kosten van de leerlingen vallen onder deze post. 
Twee kinderen bezochten een particuliere openbare lagere school. Een meisje van 17 
zit op een lyceum in Bamako. Op Here Bugu werd een weverij opgezet en een leerling 
voltooide een weefopleiding in Segou. Twee groepen vrouwen van vluchtelingen volgden 
op Here Bugu een cursus in sieraden maken en tassen haken. Zestien vrouwen van het 
armbandenproject werden geholpen om een eigen handeltje op te zetten naast het maken 
van armbanden. Een groot aantal leerlingen vindt na de opleiding werk buiten of binnen 
Here Bugu

IX Rijstactie
Ook dit jaar hielden we weer een succesvolle actie voor de aankoop van rijst en gierst. 
Zowel voor de gezinnen van onze medewerkers als voor mensen uit de omgeving van 
Here Bugu en een kleiner gedeelte voor de vluchtelingen. Ook deze acties hebben een 
scholend karakter. Een aantal medewerkers zijn nauw betrokken bij de uitvoering hiervan. 
Zowel bij de administratie als bij het transport en de verdeling van de rijst en gierst onder 
de verschillende mensen. In januari 2022 werd de opbrengst van de rijstactie van 2021 
uitgegeven aan rijst en gierst. Zie de Tabel: Rijstactie.

X Fondswerving
We maken gebruik van een professionele fondswerver. Het is noodzakelijk gebleken omdat 
het zoeken naar nieuwe fondsen te tijdrovend is voor het bestuur. De resultaten zijn 
positief en we kunnen hierdoor meer werk en zekerheid op Here Bugu creëren. Zie ook 
toelichting onder Giften.

XI Te reserveren projecten
Deze post is een resultante van:
1) Reservering in 2020 voor kosten in 2021: vrijval in 2021:
Het betreft deels een bedrag van EUR 66.235 dat voortvloeit uit giften die zijn ontvangen 
eind 2020 en die betrekking hebben op projecten die (door)lopen in 2021.
Daarnaast heeft de stichting EUR 18.699 ontvangen in 2020 voor de Rijst-actie en het 
bedrag in januari 2021 uitgegeven. 
2) Reservering in 2021 voor kosten in 2022:
Het betreft deels een bedrag van EUR 70.992 dat voortvloeit uit giften die zijn ontvangen 
eind 2021 en die betrekking hebben op projecten die (door)lopen in 2022.
Daarnaast heeft de stichting donaties ontvangen voor de Rijst-actie. Het bedrag van EUR 
15.991 is in december 2021 ontvangen en in het begin van 2022 aangewend voor de 
aankoop van rijst in Mali en uitgedeeld aan de allerarmsten in Mopti en omgeving.
Zie ook hiervoor bij Toelichting Balans: Bestemmingsreserve en Tabel: Bestemmingsreserve

I Giften
Onder de post Fondsen is het bedrag dat wij ontvingen van fondsen in 2021 (EUR 
113.274); dit is hoger dan in 2020 (EUR 100.390). In 2021 zijn wij gesteund door vijftien 
fondsen met een totaal bedrag van EUR 34.000 te besteden zonder speciaal oogmerk. De 
totale inkomsten uit donaties van particulieren zijn dit jaar iets afgenomen na een lichte 
stijging afgelopen jaar. Een aantal bedrijven hebben ons gesteund voor in totaal EUR 3.552. 
Van een zaadbedrijf hebben enkele medewerkers hun eindejaarsbonus in de vorm van een 
gift bestemd voor zaaigoed aan ons verstrekt.

Klossen gesponnen katoen Het atelier voor kippengaas

Het weefatelier De weverij De katoenrollen

De rijst- en gierst actie

Ook de peulvluchtelingen krijgen hun deel uit de rijst- en gierst actie
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II Overige inkomsten
Here Bugu verdient zelf ook een beetje door verkoop op de lokale markt van 
landbouwproducten inclusief moringa, Tot nu toe worden de inkomsten gebruikt om 
te herinvesteren in benodigd materiaal. De post Rijstactie voor Here Bugu betreft de 
inkomsten van de gezamenlijke acties van 2020 en 2021 in het jaar van ontvangst. De post 
Overig is het verschil tussen de waarde op de balans van de bv met voorgaande jaren. 
Het boekjaar van de bv Rondom Baba valt samen met een kalender jaar; eventueel te 
verwachten dividenduitkering is niet in de Baten opgenomen.

Algemeen overzicht
De onderneming ‘Here-Bugu Produits Sarl’
Here Bugu heeft ook een eigen, lokale onderneming voor de verkoop van producten 
van Here Bugu, omdat op de ‘school’ Here Bugu ook alle aspecten van bedrijfsvoering 
aan de orde moeten komen en geleerd moeten worden. Dus ook de commerciële 
kant. Zowel de inkomsten als de uitgaven van de projecten die ‘selfsupporting zijn’, de 
zogenaamde ‘aspirant bedrijfjes’, worden niet opgenomen in de Winst en Verliesrekening 
van de stichting. Wel vindt er elk jaar ter plaatse kascontrole plaats door Yvonne Gerner. 
Alle inkomsten worden meteen omgezet in betaling van de betreffende medewerkers en 
inkoop van materialen. Het gaat tot nu toe om de fabricage van armbanden, leren tassen 
(tijdelijk gestopt vanwege gebrek aan afnemers (lees toeristen) in Bamako), kippengaas, 
fokken van koeien, schapen en kippen. De administratieve kant hiervan staat onder 
leiding van Baba Traoré met zijn administratiemedewerkster en een oud-leerling die een 
opleiding boekhoudkunde heeft gedaan. Specifiek vanwege de export naar Europa van de 
armbanden is het noodzakelijk een plaatselijke onderneming te hebben die de goederen 
uitvoert en aan de administratieve vereisten voldoet. Eigenaar van de onderneming ‘Here-
Bugu Produits Sarl’ is Baba Traoré. Hij legt verantwoording af aan de Stichting. Eventuele 
winst wordt geherinvesteerd of vloeit terug naar Here Bugu. In het door criminaliteit en 
corruptie geteisterde land is ondernemen een hachelijke zaak. Daardoor komen ook wij 
alle moeilijkheden tegen die de arme bevolking tegenkomt wanneer ze op een eerlijke 
manier hun producten willen verkopen. Toch hebben we er vertrouwen in dat we door 
onze activiteiten een voorbeeldfunctie zijn voor “fair trade”.

Een ander belangrijk aspect van de ‘aspirant bedrijfjes’ is dat bij gebleken succes ze zich 
als dependance van Here Bugu zelfstandig in omringende dorpen kunnen vestigen. Op 
die manier kan onze toekomstvisie ‘elk dorp een Here Bugu’ langzaam gerealiseerd 
worden. Dit is een project in ontwikkeling, vooral door de huidig niet ongevaarlijke 
omstandigheden.

De uitenoogst

De moestuinen



Stichting Rondom Baba 
jaarverslag 2021

Geregistreerd onder nummer 27304691 bij de KvK
Terugblik op 2021, vooruitblik 2022

20 21

Kansen en bedreigingen voor 2022

Klimaatveranderingen, honger en corona
Het lijkt erop dat het elk jaar heter is, zo heet dat de mensen die hitte gewend zijn het 
zelfs bijna niet meer uithouden. De grond is een aantal maanden per jaar te heet voor 
de gewassen. De korte, extreme regens verwoesten de jonge aanplant aan het begin van 
het regenseizoen. De jihadisten belemmeren de mensen bovendien ook nog vaak om te 
verbouwen. Door de oorlog is het verplaatsen van oogsten en voorraden onmogelijk 
geworden. Honger is het gevolg. Door onze rijstactie heeft Here Bugu bijtijds rijst en gierst 
kunnen inslaan voor de gezinnen van onze medewerkers en de mensen om ons heen.

De Peulen
In de loop van 2019 zijn vijftig vluchtende Peul families op Here Bugu terechtgekomen. 
Het zijn families die we reeds kenden uit de voorgaande jaren wanneer zij zich van januari 
tot juni met hun vee nestelden op de kale akkers rondom ons terrein. De Peulen worden 
bedreigd met genocide. Er zijn veel vluchtelingenkampen om ons heen. We hebben met 
de Peulen, die hun hutten binnen onze muren hebben opgebouwd, de afspraak dat zij 
stap voor stap zullen integreren in het systeem van Here Bugu. Dit proces is in 2021 op 
zeer positieve wijze voortgezet. Het betekent: school voor de kinderen, het vee buiten 
de muren en meedoen met sociale activiteiten. Dit is een unieke situatie in Mali omdat de 
Peulen nooit integreerden en er veel moeilijkheden zijn tussen de verschillende etnische 
groepen onderling. Die moeilijkheden gaan vooral over landbouw en veeteelt. De Peulen 
zijn nomaden en passen zich moeilijk aan. Toch gaat het op Here Bugu redelijk goed. Een 
probleem is de watervoorziening. Er wordt gebouwd aan een eigen put met reservoir, 
pomp en zonnepanelen.

2022
We gaan non-stop door met opleidingen, alfabetisering, verstevigen van de 
productieactiviteiten en het verbeteren van de land en tuinbouw. We moeten naar een 
oplossing zoeken voor de vervanging van tenminste één auto. 

De omstandigheden waaronder we werken zijn extreem zwaar. Dankzij de donaties 
kunnen we in deze omstandigheden een prachtig project realiseren dat volledig in dienst 
staat van onze visie: ontwikkeling en vooruitgang door gemeenschapsvorming samen 
met ondersteuning van het individu. Maar dat niet alleen. We zijn ook een hoopgevend 
voorbeeld dat het mogelijk is om in vrede samen te leven in een verscheurde maatschappij. 
Here Bugu is en zal een voorbeeld zijn voor ontwikkeling en opvang in de regio. We 
zijn een voorloper op dit gebied. En de kring van betrokken mensen wordt groter. Heel 
veel mensen kennen Here Bugu en de methode die we toepassen is onderwerp van veel 
gesprekken.
Toch zullen we alles zelf moeten blijven financieren omdat we autonoom moeten en 
willen blijven. Aan steun vanuit andere ngo’s en of de VN zitten altijd voorwaarden en 
bureaucratische procedures vast die ten nadele werken van ons flexibele project vanuit de 
mensen zelf. Dat maakt ons extra afhankelijk van steun van particuliere fondsen. 

Voorbereidingen voor het suikerfeest, iedereen krijgt zijn deel van de geslachte koe

Vergadering met de jongeren
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Het Bestuur van Stichting Rondom BABA, Den Haag, 30 juni 2022.

INFORMATIE

Bestuur:
Mevrouw Y.Gerner
De heer M.M. Adrian, penningmeester
Mevrouw S.L. ’t Hart
Mevrouw I.H. van Eelen

Vrijwillige medewerkers:
Daphne van ’t Hof: social media
Laura Hornick: ondersteuning

Stichting Rondom Baba
Adres: Elviraland 47
2591GG Den Haag, Nederland
ANBI geregistreerd onder RSIN: 818382934
Triodosbank: NL98 TRIO 078 474 05 93 BIC TRIONL2U

BV Rondom Baba
Adres: zie Stichting Rondom Baba
Kamer van Koophandel: 70413533

Here Bugu
Adres: B.P. 65
Mopti, Republique du Mali

Baba Traoré
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