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Beste vrienden en vriendinnen,
Een nieuw logo siert deze nieuwsbrief. Het oude logo – ooit in vijf minuten gemaakt – verdwijnt na 5 jaar
trouwe dienst.
Dit jaar bestaat Bona Baana vijf jaar: 5 jaar acties, 5 jaar rommelmarkten en 5 jaar projecten in Oost
Afrika. We vieren dit eind september (zie de aankondiging) maar eerst staat het Afrika festival voor de
deur op zondag 22 juni as.
In dit nummer staat welke projecten we dit jaar gaan ondersteunen en welke activiteiten op dit moment
plaatsvinden. Er loopt op dit moment een aanvraag voor vermeerdering van onze opbrengst bij de Wilde
Ganzen van onze 2003 projecten; helaas hebben we op dit moment nog geen uitsluitsel hieromtrent. Kijk
op Internet voor de laatste informatie.

AFRIKA – FESTIVAL
zondag 22 juni van 13.00-19.00 uur
in het Thiemepark te Nijmegen

13.00u picknick
14.00u kindervoorstelling
“De kabouterboom”
Kindsoldaten
in Uganda
15.00u Afrikaanse
dansworkshop
16.00u Percussieworkshop
17.00u Fouro Kouro Ba

kinderactiviteiten
rommelmarkt
kunstverkoop
wereldmuziek
eten & drinken
Afrika- quiz

17.30 slotoptreden: AFRICA ADAMA

Afrika-festival
Wij organiseren inmiddels voor
de derde keer dit festival, met als
traditioneel begin de picknick om
13.00 uur (inschrijven!). We
hopen net als voorgaande jaren
op een Afrikaans zonnetje.Bij
slecht weer wijken we uit naar de
Zeepunie in de voormalige
Dobbelmanfabriek.
Die dag helpen een veertigtal
mensen belangeloos mee om er
een groot succes van te maken.
De opbrengst van deze middag
gaat deze keer naar een tweetal
projecten in Noord-Oost Uganda.
Op pagina 3 kunt u hier meer
over lezen.
5 jaar stichting Bona Baana
Zondag 28 september is een dag
om alvast in uw agenda te noteren
want dan vieren we ons 5 jarig
jubileum vanaf 14.00 uur met veel
kinderactiviteiten.
Plaats: Stichting Overal, Bredestraat
1
52 te Nijmegen.

Kindsoldaten in Uganda
Kindsoldaten komen overal in de wereld voor,
echter voor bijna de helft in Afrika. Een van de
oorzaken hiervan is de verspreiding van zo’n 500
miljoen kleine lichte wapens, die ook door
kinderen gebruikt kunnen worden. Deze wapens
werden vooral ten tijde van de Koude Oorlog
gedumpt vanuit de rest van de wereld. Zowel de
Amerikanen als de Russen steunden en
bewapenden dictators van Afrika. Deze wapens
kwamen later in handen van burgers. In Somalië
heerst er bijvoorbeeld een volledige anarchie ten
gevolge van die wapenvoorraden.

Sinds 1994 zijn meer dan 20.000 kinderen in
Noord Uganda ontvoerd door de rebellen van het
'Weerstandsleger van de Heer' van Joseph Kony.
In het grensgebied van Soedan worden jongens
en meisjes vanaf vijf jaar ’s nachts uit hun huizen
en scholen gehaald en meegenomen naar de
kampen van de rebellen..

Journalist Els De Temmerman was voor het eerst
in Noord Oeganda in december 1998, en had er
contact met enkele ontsnapte jongens en meisjes
die zeer getraumatiseerd waren. Sindsdien ging
ze een twintigtal keren terug naar Oeganda, en
heeft aldus een 700 tal kinderen geïnterviewd.
De vereniging ‘Sponsoring Kinderen Oeganda’
werd opgericht in België in juli 2000 met als doel
voormalige ontvoerde kinderen in Noord Uganda
terug naar school te sturen en op die manier hun
herstel en herintegratie te bevorderen. Het is een
initiatief van Els De Temmerman, auteur van ‘De
meisjes van Aboke’, die de opbrengst van haar
boek wegschenkt aan deze kinderen. De
organisatie betaalt nu het schoolgeld voor
845 ex-kindsoldaten.
Meer informatie:
http://www.childsoldiers.net/
Bona Baana op Internet
www.bonabana.nl of www.xs4all.nl/~bonabana

Rijk-Arm in de wereld
de afgelopen 200 jaar
3:1 in 1820
11:1 in 1913
35:1 in 1950
44:1 in 1973
72:1 in 1992

Leven van 1 dollar per dag
Als je rondreist in Oost Afrika zie je ze overal:
kleine en grote scharrelaars, zwervers en
bedelaars die de hele dag in de weer zijn om hun
kostje bij elkaar te schrapen. Toch is de
verborgen armoede vaak veel schrijnender: veel
mensen hebben weliswaar en hutje of huisje met
daarbij een klein stukje land waar wat voedsel
voor eigen gebruik op verbouwd wordt; daarnaast
zijn hun inkomsten minimaal. Een eigen zaak
hebben betekent vaak met een plastic zak
tomaten of bananen elke dag langs de weg zitten
of armzalige koopwaar slijten aan toeristen.
Het blijft onverstelbaar te beseffen dat een kwart
van de wereldbevolking leeft van 1 dollar per dag
of minder en de helft met het dubbele. Het
bananenvrouwtje in Kigali deed me denken aan
de laatste strofe van een gedicht van Thanh-Dam
Truong over een ventende vrouw:
Wat doen arbeid en inkomen ertoe
in het stof en de gloeiendhete zon
Jij was alleen maar doodmoe
van dat lopen langs de straat
om de eindjes aan elkaar te knopen

nieuw bij Bona Baana

Baby-

en peuterkleren verkoop
woensdagmiddag
tussen 14.00 uur en 16.00 uur
of op afspraak: Carien 024-3238687
Kom gezellig langs !

Ook kunt u bruikbare en goed verkoopbare
kinderkleding en speelgoed aan ons kwijt.
Stichting Bona Baana, Pontanusstraat 20,
Nijmegen
024-3240904
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Projecten 2003
Bijna vijf jaar geleden is Bona Baana begonnen zich in te
zetten voor “Care For Others” (CFO). Deze organisatie is
werkzaam in het arme Soroti-district in Uganda en
ondersteunt vooral weduwen en wezen.

Landbouwproject voor wezen
Veel jongeren die op de
technische school verblijven
hebben nauwelijks middelen van
bestaan omdat er geen familie
achter ze staan.
Met het landbouwproject
voorzien ze in hun eigen
onderhoud en leren het land te
bewerken. Tevens wordt een
kleine kippenhouderij opgezet
waardoor eieren verkocht
kunnen gaan worden.

In 1999 financierde Bona Baana de bouw van een
aangepast trainingscentrum waar kansarme jongeren een
vak kunnen leren. Dit centrum voldoet aan een grote
behoefte omdat in deze streek geen andere technische
scholen zijn en veel jongeren wees zijn en nauwelijks lagere
school gevolgd hebben.

CFO is samen met de bevolking een aantal collectieve
activiteiten gestart waardoor veel families hun financiële
positie kunnen verbeteren, zoals een stenenmakerij en een
graanmolenproject.
Het verbeteren van het onderwijs is een van de belangrijkste
doelstellingen waar CFO aan werkt.
Dit jaar richten we ons op twee nieuwe projecten van deze
organisatie:

Praktijklokalen voor het
trainingscentrum
Op de huidige technische school
zijn alleen theorielokalen:
praktijklessen vinden alleen
beperkt plaats buiten “onder de
mangoboom”.
Na het bouwen van de
praktijklokalen kunnen de
jongeren eindelijk een goede
praktische training krijgen en hun
kansen vergroten op een baan in
deze regio.
Het project voorziet in de bouw
van een houtwerkplaats, een
metselwerkruimte en een
naaiatelier.

Rwanda Projecten 2002
Het project voor startpakketten
voor kindgezinnen is succesvol
afgerond: in plaats van 20 zijn 35
kindgezinnen hiermee bereikt.
Het tweede project wordt deze
zomer opgestart; het behelst een
autowasplaats/restaurant voor
voormalige straatkinderen. In
een leer/werksituatie leren zij
een vak en sparen voor een
toekomstige beroepsactiviteit.
Daarna komt een nieuwe groep
aan de beurt. We houden u
uiteraard op de hoogte van de
vorderingen.
samen bananenbier drinken in Soroti
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Wordt Donateur: voor € 7 per jaar (of meer) blijft u het Bona Baana nieuws ontvangen
en ondersteunt u projecten voor kansarme jongeren in Oost Afrika!
 Gironummer 8081622 t.n.v. Stichting Bona Baana, Nijmegen

Mededelingen

4 Bona Baana zoekt afgeschreven laptops voor
projecten in Tanzania en Uganda. Deze kunnen
prima ingezet worden in gebieden zonder
elektriciteit m.b.v. zonne-energie.

4 Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar
opslagruimte in of rond Nijmegen. Weet u iets?
Bel ons secretariaat: 024-2340904
.
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Schenkingen aan Bona Baana
fiscaal aftrekbaar
De Belastingdienst heeft Bona Baana
erkend als “stichting die het algemeen
nut dient”.
Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor
de inkomstenbelasting.
Meer informatie: bonabana@xs4all.nl

4 Afrika serie op tv
Afrika… uiteindelijk komen we er allemaal
vandaan, maar de meeste van ons zijn er nooit
geweest. Laten we eerlijk zijn: velen van ons
zullen er ook nooit komen. Toch is dat jammer,
want het verhaal van Afrika is het verhaal van de
mensheid, dus van ons.
Maar misschien dat we een lans kunnen breken
voor dit vergeten continent, waar onze wortels
liggen. De serie laat Afrika zien door de ogen van
de mensen die er leven. Het zijn 'gewone'
mensen, met dezelfde menselijke zorgen en
behoeften als wij in 'ons' deel van de wereld.
Met deze woorden kondigt Teleac de herhaling
aan van deze prachtige serie gemaakt door
National Geographic Television.
Start serie: zondag 22 juni 17.25u Ned 1
Integrale tekst: http://afrika.uitdaging.org/

Bona Baana te gast bij de Driemaster
Begin juni hebben we op basisschool de
Driemaster in Bottendaal aan alle groepen mogen
vertellen hoe kinderen in Afrika leven.
Bona Baana betekent dat alle kinderen gelijke
rechten hebben, maar we hebben laten zien dat
helaas niet alle kinderen dezelfde kansen krijgen.
Zoals Christine van 14 die samen met haar broer
voor de kleintjes zorgt omdat hun ouders zijn
omgekomen: een van de vele kindgezinnen in
Rwanda. Het zijn kinderen die niet naar school
kunnen en hard moeten werken om te overleven.
Met de bovenbouw deden we een stellingenspel
over kinderarbeid, met de kleuters een Afrikaspel
en de middenbouw leerde een Afrikaans lied.
Dat het de kinderen aansprak bleek uit de
behoefte zelf iets te willen doen. Verschillende
groepen kinderen gingen spontaan aan de slag
om geld bij elkaar te krijgen met klusjes zoals
statiegeldflessen verzamelen.
Hartstikke goed, kinderen van de Driemaster!

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 2x per jaar op de hoogte
gehouden via het Bona Baana nieuws
 Bona Baana houdt informatiebijeenkomsten voor
vrijwilligers, donateurs en belangstellenden
 Bona Baana geeft voorlichting op scholen
 Bona Baana heeft lage overheadkosten: in 2002
was dit minder dan 5%
 Vrijwilligers betalen zelf reiskosten
Stichting Bona Baana
Secretariaat: Toby Mulder en Gé Hirdes
Pontanusstraat 20, 6524 HG te Nijmegen
 024-3240904/3605764
Internet: www..xs4all.nl/~bonabana
Email: bonabana@xs4all.nl
Postbank: 8081622
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