Als je rijkdom gebruikt,
Bona Baana
is een gezegde uit
de Oost Afrikaanse
Bantu taal en betekent:

raakt het op
Als je kennis gebruikt,
krijg je er steeds meer van
Swahili

“Alle kinderen hebben
gelijke rechten”
Inhoudelijk staat het
voor het feit dat
ongeacht geloof, sekse,
etnische achtergrond
of manier van leven,
alle kinderen recht hebben
op een eerlijke kans
in het leven.
Alle kinderen hebben
recht op basisbehoeften
als veiligheid, medische
zorg en onderwijs!

Wij moedigen
álle 17 duurzame
ontwikkelingsdoelen aan
maar hebben onderwijs
als speerpunt.

KANSARME JONGEREN
IN
OOST AFRIKA

Hoe werken wij?
Bona Baana
• is een intermediair tussen
haar partners en de juiste sponsors
• haakt in op initiatieven
van haar projectpartners
• organiseert benefietevents, sponsoracties
en staat op markten
• geeft gastlessen en informatie
op scholen en instellingen
• maakt uitwisseling van stagiaires
en vrijwilligers mogelijk
• houdt donateurs op de hoogte middels
de Bona Baana nieuwsbrief
• heeft lage overheadkosten
• is ANBI geregistreerd

BONA BAANA
Begijnenstraat 34
6511 WP Nijmegen
Tel: 06-36118215 / 06-10143536
IBAN: NL60TRIO0788864068
info@bonabaana.nl
www.bonabaana.nl

Situatie

Lokale initiatieven

Trainingscentra

In landen als Kenya, Rwanda
en Uganda maakt een kind
een geheel andere start in het
leven dan een kind in het Westen.
Problemen als armoede, oorlog
en Aids maken het perspectief
in het “vergeten continent” weinig
hoopvol. Vaak belanden ze al op
jonge leeftijd op straat en worden
aan hun lot overgelaten. Naast de
armoede is de impact van de
Aids-epidemie enorm.

Bona Baana wil organisaties helpen met
het opzetten van kleinschalige en duurzame
projecten. Juist de lokale initiatieven,
voortkomend uit de wensen en behoeften van
de mensen zelf, hebben een grote kans van
slagen. Hier haakt Bona Baana graag op in.
Sinds 1998 hebben we een band opgebouwd
met lokale “grassroot” organisaties in
Oost Afrika. Naast daadwerkelijke ondersteuning
met geldelijke middelen en knowhow is het van
cruciaal belang dat we als twee verschillende
culturen van elkaar kunnen leren, iets dat in de
traditionele ontwikkelingssamenwerking
onvoldoende gebeurt.

Veel drop-out jongeren hebben
nauwelijks basisonderwijs gehad.
Door een aangepaste vakopleiding
te volgen maken zij eerder kans om
uit een economische vicieuze cirkel
te komen. Met een microkrediet
kan men een klein bedrijfje beginnen.

Vanuit onze filosofie ondersteunen we alleen
die initiatieven, die bijdragen aan het verbeteren
van het leven van groepen jongeren
met respect voor mens én milieu.

Op dit moment alleen al zijn er
in Uganda zo’n 2 miljoen kinderen
onder de 18 jaar die een of beide
ouders hebben verloren
aan deze ziekte. Veel jongeren
komen daardoor alleen in de
wereld te staan of krijgen op jonge
leeftijd de verantwoordelijkheid
voor het gezin waardoor zij geen
school kunnen volgen.

Meidenprogramma’s
Meiden uit sloppenwijken verkeren
in een zeer kwetsbare positie. Vaak
zijn zij niet of nauwelijks naar school
geweest. Door laaggeletterdheid en
werkloosheid kunnen deze jonge
vrouwen gemakkelijk tot seksuele
handelingen worden overgehaald
in ruil voor kleine cadeautjes en eten.
Daarbij lopen ze het risico jong
zwanger te worden en besmet
te raken met het Hiv-virus.
Door middel van empowerment
en scholing ontstaan er voor deze
meiden nieuwe perspectieven.
Onze projectpartners

Wordt donateur:
voor minimaal € 10,- per jaar
blijft u het Bona Baana nieuws ontvangen
en ondersteunt u projecten
voor kansarme jongeren in Oost Afrika
IBAN: NL60TRIO0788864068
t.n.v. Bona Baana te Nijmegen
Giften zijn aftrekbaar van de belasting

* Mirembe Girls,
Kampala en Nsanvu Uganda
* Masanafu Child and Family Support,
Masanafu en Nakaseke, Uganda
* Care for Others,
Alwa in Soroti district, Uganda
* People for People,
Kigali, Kayonza en Kizi, Rwanda
* Teenage Mothers Association Kenya,
Kisumu en Katolo, Kenya

