
Stichting Rondom Baba werkt al 15 jaar succesvol in Mali, West Afrika, aan de realisering van een ecologische gemeenschap. 
Deze gemeenschap heet Hère Bugu, plaats van vrede. Zij staat onder de directe leiding van de initiatiefnemers en 
uitvoerdersYvonne Gerner en Baba Traore. Zij werken aan ontwikkeling en vooruitgang door gemeenschapsvorming 
enerzijds en ondersteuning van het individu anderzijds. Vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen zijn de 
basisprincipes. 

Momenteel zoekt Rondom Baba financiële steun voor een aantal begaafde kinderen voor wie het zonder deze hulp en onze 
begeleiding niet mogelijk is om hun school af te maken. Het zijn stuk voor stuk kinderen vanuit de armste laag van de 
bevolking die op ons pad komen omdat ze gemotiveerd zijn om aan hun toekomst te bouwen binnen hun door oorlog 
verscheurde land. Wij stellen ze graag aan u voor.

Stichting Rondom Baba is een A.N.B.I , giften zijn aftrekbaar.



Aligui Traore- genaamd Bamoi (21)
Aligui is de oudste zoon van Baba Traoré, de medeoprichter en uitvoerder van Hère Bugu.

Hij heeft met onderbrekingen het lyceum gevolgd. Hij wil graag de naaste medewerker worden van zijn 
vader en brengt veel tijd door op Hère Bugu om zich te verdiepen in de verschillende projecten. Hij is 
vooral geïnteresseerd in de economische kant. 

Daarom heeft hij afgelopen jaar stages gelopen bij bedrijven in Ghana en daar de beginselen van 
(Ghanees)Engels geleerd. Afgelopen november is hij begonnen aan het laatste jaar van het lyceum, richting 
economie/accounting op de Elmoctar Sevare Highschool in Sevaré, 20 kilometer van zijn huis.

Vier avonden per week geeft hij lees- en schrijflessen aan een klasje van 15 arme kinderen onder een 
afdakje bij hem in de buurt.

Aligui is nauw betrokken bij dit scholenproject. In de toekomst wil hij zelf het fonds onder Rondom Baba 
aansturen.

Begroting om Aligui dit jaar naar school te laten gaan:

Schooltoelage = EUR 345,-
Transport heen en weer = EUR 420,-
(zes dagen per week, 9 maanden, soms 2x per dag)

Materialen en boeken = EUR 145,-
Bijles = EUR 345,-
Examen = EUR 350,-

Totaal = EUR 1605,-

*Optie om een brommer te kopen voor het reizen EUR 995,-



Oumar- genaamd Pappa (16)
Oumar is een heel bijzonder kind. Hij veroorzaakte steeds problemen op school omdat hij 
het niet eens was met de nog koloniale methodes van lesgeven en ook niet met de inhoud. 
En hij had gelijk. Al zijn tijd brengt hij door met de dieren. Hij heeft verborgen 
hondenpensions, hij redt alle mogelijke dieren en heeft een eigen paard. Hij verdient zelf het 
geld om voor de dieren te zorgen met zwaar werk. Ook is hij veel op Here Bugu en wil in 
de toekomst de chef van de dieren worden om te zorgen voor een nog beter begrip voor 
een goede verzorging van dieren. 

Hij zit nu in de 10e klas (eerste jaar van drie jaar middelbare) en gaat naar school op 
Hawoye Maiga in Mopti.

Begroting:

Schooltoelage = EUR 195,-

Transport heen en weer = EUR 210,- (hij gaat met een mototaxi)

Materialen en boeken = EUR 100,-

Totaal = EUR 505,-



Mariam (7)

Mariam is de jongste dochter van Baba. Zij is een wakker kind en kan prachtig 
tekenen. Met krijt op leitjes. Zij heeft een tekenclub opgezet en zij tekenen over 
een gelukkig leven op Here Bugu.

Zij zit in de tweede klas van de privé school Cisse. 

Begroting:

Schooltoelage = EUR 95,-

Transport heen en weer = EUR 60,-

Materialen en boeken = EUR 25,-

Totaal = EUR 180,-



Mamadou Djemè- genaamd Petit Baba (9)

Mamadou is de zoon van de conciërge Sedou van Here Bugu. Deze heeft een heleboel kinderen. 
Van jongs af aan springt deze ‘petit Baba’, zoals hij genoemd wordt, eruit door zijn begaafdheid. 
Daardoor was hij doelwit van pesterijen. Het gezin van Baba heeft zich over hem ontfermt zoals ze 
dat doen over heel veel kinderen.  

Mamadou zit in de tweede klas van Sofara school. 

Begroting:

Schooltoelage = EUR 115,-

Transport heen en weer = EUR 165,-

Materialen en boeken = EUR 45,-

Bijles = EUR 70,-

Totaal = EUR 395,-



Hady Bah (9)

Deze jongen uit een zeer arm gezin vonden we in de goot. Inmiddels heeft hij ook een 
plek in het gezin van Baba gevonden en hebben we hem aan een plek op school 
geholpen. Zijn ouders en de andere kinderen profiteren van de voedselhulp van 
Rondom Baba. Hij is zeer intelligent.

Hady Bah zit in de tweede klas van privé school Sofara. 

Begroting:
Schooltoelage = EUR 115,-

Transport heen en weer = EUR 165,-

Materialen en boeken = EUR 45,-

Bijles = EUR 70,-
Totaal = EUR 395,-



Kariem (7)

Kariem is de zoon van een man die weduwnaar is. Deze verdient onder andere geld 
door voor Rondom Baba rijst en gierst in te kopen bij de boeren die in bezet 
(djihadisten) gebied leven. Een gevaarlijk werk. Baba trof Kariem verwaarloost aan. Hij 
wilde niets anders dan naar school en woont nu ook in het grote gezin van Baba.

Begroting:
Schooltoelage = EUR 115,-

Transport heen en weer = EUR 165,-

Materialen en boeken = EUR 45,-

Bijles = EUR 70,-

Totaal = EUR 395,-



De scholen in Mali beginnen meestal pas in november/december. In januari, februari moet het schoolgeld en andere benodigdheden betaald worden. 

Voor alle vragen en afspraken omtrent ondersteuning van deze kinderen kunt u contact opnemen met Yvonne Gerner, yvonne@rondombaba.nl of 
telefonisch 0645200917.

Kijk ook op: http://www.rondombaba.nl/. 
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