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n i e u w s b r i e f

Beste allemaal,

De Paasmarkt 1999

Voor U ligt de tweede nieuwsbrief van stichting
Bona Baana. Deze heeft wat langer op zich
laten wachten dan de bedoeling was maar heeft
te maken met het feit dat Toby Mulder, een van
onze vrijwilligers, pas terugkeerde uit Oost
Afrika. Wij willen U de kersverse informatie uit
het veld niet onthouden.

Vorig jaar hebben we in samenwerking met
stichting Basta een grote rommelmarkt en fancy
fair georganiseerd in de Refter in Ubbergen.
Dankzij de hulp van vele vrijwilligers is deze dag
een enorm succes geworden. De hele Refterkerk stond vol met mooie spullen en op het
sportveld was ook een hele markt te vinden. De
1600 bezoekers hebben goed gekocht,
gespeeld, gegeten, gedronken en naar djembè
muziek geluisterd en ook de kinderen hebben
zich prima vermaakt met Snotjanne en dikke
Boembats. Een gezellige drukke dag met een
fantastische opbrengst van Fl 22.500,- !!
Dit bedrag is geheel bestemd voor de bouw van
het technisch trainingscentrum in Soroti (zie
pagina 2).

Terug uit Afrika
Mijn tweede reis naar Oost Afrika staat in het
teken van terugkeer naar het bekende: het o zo
vriendelijke Uganda en het hectische Kenia. Het
heerlijke “Afrika gevoel” overspoelde me al toen
ik de eerste avond in Kampala de krekels weer
hoorde en s’morgens wakker werd door
kraaiende hanen en de kakofonie van al die
Afrikaanse geluiden. “Hé Mzungu, how are
you?” Ja heel goed, dank je; ik ben weer een
beetje thuis en stap in een Matatu (taxibusje)
waar ik me gelaten overgeef aan de bestuurder
die met doodsverachting op tijd wil komen. Dag
Nederland met al je regeltjes en overzicht: hier
gelden andere wetten. Hier overheerst de
ongedwongen relaxte sfeer waarin het
dagelijkse leven geleefd wordt.
Op dit moment is iedereen in Uganda in grote
opwinding: de sprinkhanen zijn er weer. Jong en
oud, rijk en arm zoekt en vangt deze hemelse
gave. De straatverlichting ziet zwart, kinderen
klauteren naar boven, lege fles onder de arm om
ze te vangen. Uganda kampt met veel
problemen maar die worden nu op slag
vergeten. Mijn nieuwsgierigheid wint het van de
angst voor het onbekende: ik bemachtig een
portie geroosterde sprinkhanen en neem een
hap. Het blijkt heerlijk te smaken en ik zal die
week nog verschillende keren naar de markt
gaan voor zo’n portie.
In mijn reis heb ik de contacten met de
projectpartners van Bona Baana kunnen
verstevigen, een goede basis om door te gaan
voor de kansarme jongeren in Oost Afrika.

VERDER IN DIT NUMMER:
Soroti technisch trainingcentrum
Financieel overzicht 1999
Mededelingen en feiten
Meidenproblematiek
Technische ondersteuning
Colofon

1

Een trainingcentrum wordt gebouwd
In de eerste nieuwsbrief hebben we U
voorgesteld aan de organisatie “Care For
Others”, werkzaam in Soroti-district, het arme
N.O. van Uganda. Zij zetten zich in voor veelal
weduwen en wezen. CFO is samen met de
bevolking een aantal collectieve activiteiten
gestart waarmee vele families hun financiële
positie kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld een
stenenmakerij en een graanmolenproject.
Maar het verbeteren van het onderwijs is een
van de belangrijkste doelstellingen waar CFO
aan werkt. Ze hebben een middelbare school
gebouwd waar ook wezen, die zelf geen
schoolgeld kunnen betalen, gesponsord door
CFO les krijgen. De jongeren zijn gemotiveerd
en leergierig en erg trots op deze school, maar
het onderwijssysteem, op Engelse leest
geschoeid, is theoretisch en ouderwets.

Praktijkgericht onderwijs
Theoretische vorming alleen is niet genoeg; een
diploma geeft misschien iets meer kans op werk
maar veel banen zijn er niet. Veel jongeren
zullen beter in staat zijn voor zichzelf te zorgen
met praktijkgerichte kennis. Leren metselen,
timmeren, naaien, repareren enz. stelt hen wel
in staat een eigen boterham te verdienen.
De Ugandese regering erkent het grote gebrek
aan praktisch gericht onderwijs en heeft als doel
gesteld om in de toekomst in alle sub-counties
een technisch trainingscentrum te hebben. Een
mooie gedachte maar daar is absoluut geen
geld voor. De realisering van deze centra zijn
afhankelijk van particuliere

Hoe maak je stenen in Uganda?
Steen “fabriekjes” zijn er overal! Wat je nodig
hebt is een drassig stukje land en een mal
waarmee de natte klei verandert in
ongebakken stenen. Deze worden vervolgens
als een toren opgestapeld en afgedekt met klei
en stro. Daarna wordt de stapel van onderaf
een paar dagen lang met een houtskoolvuur
verhit. Arbeidsintensief, maar aan werkers
geen gebrek!

initiatieven, kerken en ondersteuning vanuit het
buitenland. Bona Baana is daarom ingegaan op
het verzoek van C.F.O voor de financiële
ondersteuning van de bouw van dit centrum.

Het centrum
Begin oktober 1999 was ik in Soroti op bezoek.
En al is er nog geen centrum, de lessen van 3
verschillende trainingen zijn al begonnen. Men
zat voor een deel buiten en voor een deel in een
oude en vervallen schuur (zie foto). De
werkelijke praktijk laat nog even op zich wachten
tot na de bouw, omdat het gereedschap nog
nergens achter slot en grendel kan staan.
8 Meiden en 1 jongen zijn met kleermaken
begonnen, 8 jongens met bouwvakken en 8
gaan voor het timmermansvak.
Nà de bouw zal het trainingcentrum ruimte
bieden aan 120 studenten. 40 voor elke richting,
waarvan in totaal 30 plaatsen worden
vrijgehouden voor wezen.
Drop-out jongeren zijn de belangrijkste
doelgroep voor het technisch onderwijs.
Daarom wordt het schoolgeld laag gehouden.
Maar de kosten van praktisch onderwijs liggen
hoog. Er moeten dus creatieve oplossingen
bedacht worden om te kunnen blijven draaien.
Zo worden de studenten betrokken bij de bouw
van de school en zal de school ook bouw opdrachten in de omgeving aannemen en
worden gemaakte producten verkocht. Er liggen
plannen voor een landbouwproject. Bona Baana
zal het Alwa Technical Institute helpen met het
vinden van andere sponsors voor deze
initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van
deze school. Wij houden U op de hoogte
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MEDEDELINGEN
 Bona Baana kreeg van Stichting Overal in Nijmegen een tweedehands Saxofoon voor
STREETVOICE. Dit is een muziekband uit Kampala. De bandleden zijn jongens van de straat.
Door de muziek kreeg hun eigen leven weer zin en proberen ze meer bekendheid te geven aan
de positie van straatkinderen. Ze waren ontzettend trots op de saxofoon en er wordt druk
geoefend!

 Een arts die jaren werkzaam was als malaria-arts/onderzoeker in Kameroen, heeft bij zijn
promotiefeest in plaats van cadeau’s een bijdrage gevraagd voor Bona Baana. We mochten een
bedrag van fl 3500,- ontvangen!
Noteer in Uw agenda:. tweede Paasdag, 24 April:
GROTE Rommelmarkt en Fancy-fair op de Refter in Ubbergen! Aanvang 12.00 uur

 We zoeken nog mensen die zin hebben een handje mee te helpen met de voorbereidingen en op
de Paasmarkt zelf. Heb je in April een of meer aantal dagdelen zin en tijd laat het ons dan weten.

 Donateurs zullen in het najaar de volgende nieuwsbrief ontvangen, maar wij houden U ook op de
hoogte van andere activiteiten tussendoor.

 Bezoek onze Website: www.bonabana.nl
……Eet eens buiten de deur..…..
Gebakken sprinkhanen: zo’n 10 dagen lang, gedurende het regenseizoen zijn ze er. Verwijder de poten
en de vleugels en leg ze 10 minuten in zout water. Bak ze vervolgens
in olie tot ze goudbruin zijn. Een heerlijke delicatesse bij een koud biertje!

Feiten Uganda
Financieel overzicht 1999
Donateurs
3686,Reftermarkt
22.500,Straatfeest Bottendaal
523,70
Vrijwilligersmarkt
68,Familie bingo
55,Promotie feest
3500,Losse verkoop
613,30

Inwoners

Totaal

Landbouw

Fl. 30.946,-

Zo’n 20 miljoen mensen wonen op een
oppervlakte van zes maal Nederland. In Uganda
ontmoeten twee Afrikaanse taalgroepen elkaar:
de Bantoes en de Niloten. Engels is de officiële
taal.

KInderen
Ugandese vrouwen baren gemiddeld 7 kinderen
De kindersterfte bedraagt 10 %; er zijn meer dan
een miljoen Aidswezen.
Veel kleinschalige landbouw: bonen, gierst,
mais, aardappelen cassave, aardnoten, fruit
maar vooral bananen zijn de belangrijkste
voedselgewassen. Er groeien zo’n veertien
soorten bananen in Uganda. Matooke, de
groene banaan, wordt gestoomd en dient als
basisvoedsel, afgewisseld met millet (gierst) en
posho (maismeel)

Schuld
“Ik schreeuwde om handel, zakendoen, in plaats
van hulp en vertelde daarbij weer het oeroude
verhaal van iemand uit de put helpen, in plaats
van hem te eten te geven als hij in de put zit”
Moses Isegawa, Ugandese schrijver.

77% van wat de export opbrengst is nodig om
de buitenlandse schulden af te betalen.

Nieuws
Veel informatie waaronder de hoofdpunten van
het dagelijks nieuws, zijn op Internet te vinden
op de Website: www.uganda.co.ug
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Meidenproblematiek
In dit nieuwe jaar heeft Bona Baana zich ten
doel gesteld om projecten voor meiden te
ondersteunen. Meiden uit de sloppenwijken
verkeren in een extra kwetsbare positie. Gebrek
aan scholing en werkloosheid geven hun een
uitzichtloze positie. Vandaar dat veel van deze
jonge meiden in de prostitutie belanden en een
groot risico lopen besmet te raken met het
Aidsvirus. We hebben contacten met
organisaties in Uganda en Kenia, die deze
meiden proberen te bereiken. Door middel van
bewustwording, counselling en het aanbieden
van een beroepstraining ontstaan er voor deze
meiden nieuwe perspectieven. Bona Baana wil
deze initiatieven ondersteunen met o.a. de
opbrengst van de Paasmarkt van dit jaar. In de
nieuwsbrief van het najaar zullen we hierover
verder verslag doen.

Wordt Donateur: voor 15 gulden per jaar (of meer) blijft U het Bona Baana
nieuws ontvangen en ondersteunt U kansarme jongeren in Oost Afrika!
 Gironummer 8081622 t.n.v. Stichting Bona Baana, Nijmegen
Technische ondersteuning
Een nieuwe Bona Baana activiteit!

Naast een schrijnend tekort aan goed en op
maat gesneden (beroeps) onderwijs is het voor
een school in Afrika vaak heel moeilijk om aan
geschikte leermaterialen te komen. Het gevolg
is, dat in een land als Uganda bijv. de
aangeboden stof veelal veel te theoretisch is en
weinig ruimte biedt voor de praktijk.
Voor traditionele vakken als naaien,
houtbewerken en kleermaken wordt veelal een
beroep gedaan op Stichting Gered Gereedschap
die een goede naam en rijke ervaring op dit
gebied heeft. Veel van de “modernere” vakken
zoals elektronica, werken met computers enz.
staan in Oost Afrika nog onderwijstechnisch in
de kinderschoenen terwijl met name in de grote
steden de vraag naar geschoolde krachten op
dat gebied sterk toeneemt. In samenwerking
met andere organisaties wil Bona Baana
hieraan mede een impuls geven.
Mijn pleidooi is een andere uitdrukking
voor het woord ontwikkeling.
Misschien medemenselijkheid. De mensheid als
geheel beklimt een berg. Een enkeling is al
boven, een ander staat nog aan de voet. Laat
die eerste hem daar staan en sterven?
Ben Okri, Nigeriaanse schrijver.

COLOFON
Stichting Bona Baana ondersteunt lokale organisaties in Oost
Afrika die zich inzetten voor kansarme jongeren.
Hoe werkt Bona Baana?
 Wij willen een intermediair zijn tussen organisaties en de
juiste sponsors.
 Wij organiseren activiteiten zoals rommelmarkten
en fancy - fairs.
 Donateurs worden op de hoogte gehouden middels
het 2 x per jaar uitbrengen van het Bona Baana Nieuws.
 Bona Baana houdt informatiebijeenkomsten voor
vrijwilligers, donateurs en belangstellenden.
 Bona Baana geeft voorlichting op scholen en instellingen.
 Bona Baana kent geen overheadkosten: vrijwilligers betalen zelf administratie- en reiskosten.
 Al het geld gaat voor 100% naar onze projecten.
Stichting Bona Baana
Secretariaat: Toby Mulder
Jan de Wittstraat 63
6512 EH Nijmegen
 024-3605764
Email: bonabana@xs4all.nl
Internet: www.bonabana.nl
Postbank: 8081622
Bestuur:
Voorzitter:
Arja de Bruyn
Penningmeester: Annie Meister
Secretaris:
Irma Verheggen
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