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Beste vrienden en vriendinnen,
Het is weer juni en ons jaarlijkse festival staat voor de deur. Alweer voor de 5de keer dus we gaan er een
extra swingend muzikaal geheel van maken. De opbrengst gaat dit jaar naar een project voor exkindsoldaten die het slachtoffer zijn van de rebellenoorlog in Noord Uganda. Op blz. 3 leest u meer hierover.
Ook vindt U op blz. 2 een overzicht van alle projectpartners die we in de afgelopen 7 jaar hebben ondersteund.
Op de valreep lazen we in de kranten het grote nieuws dat de schuldenlast van de 18 allerarmste landen
door de G8 kwijtgescholden wordt. Het gaat om een bedrag van 33 miljoen euro. Voor landen als Rwanda, Tanzania, Uganda, Benin, Zambia, Ethiopië en Mozambique betekent dit een nieuwe start, bevrijd
van de molensteen van schulden en rente over schulden. Bij een goede anti-corruptiepolitiek in de landen zelf kan het vrijkomende geld eindelijk gestoken worden in het onderwijs,de gezondheidszorg en de
economische ontwikkeling.

AFRIKA – FESTIVAL
5e editie
zondag 26 juni in het Thiemepark, Nijmegen

Programma
13.00uur:opening en picknick met Djembé muziek van Fourou Courou BA
14.00uur: kindervoorstelling met clownsduo Pias en Doerak
15.00uur: Afrikaanse dansworkshop met Marieke en Claude Mukwaba
1600uur: Live optreden van de band AFRIKA 2000
17.30uur: Slotoptreden van

Voetbalpool
Ooit zei Rinus Michels: “Voetbal is oorlog”. In een land als Rwanda is voetbal een middel om de oorlog
uit jongeren te halen. 6 April jl. was het 10 jaar geleden dat de genocide begon. Inmiddels zijn de eerste
daders vrijgekomen, het waren in die tijd vaak jongeren die mee moesten doen of door de media en politieke leiding werden gehersenspoeld. Er bestaat veel wantrouwen naar deze groep toe. People for
People probeert ondermeer via sportevenementen een begin van verzoening tot stand te brengen tussen daders en slachtoffers en de resultaten zijn tot dusver zeer hoopgevend.
Doet u mee met de finalepool van Bona Baana. Er zijn prachtige prijzen te winnen waaronder een voetbal gesigneerd door ons Oranje EK 2004 team! (met dank aan Roy Makaay). Stuur ons per post of Email voor 27 juni de door u voorspelde rust én einduitslag van de EK finalewedstrijd op 4 juli en maak
€ 3,- over op giro 8081622.
Kijk op onze website www.xs4all.nl/~bonabana voor meer informatie en het poolformulier.
Het Mirembe Girls training centrum
In onze vorige nieuwsbrief deden we verslag van een nieuw beginnend meidenproject in Uganda. Het
Mirembe Girls centrum is 2,5 jaar geleden begonnen met het opleiden van kansarme meiden tot kleuterleidsters. Ook worden er naai- en kooktrainingen gegeven. In totaal zijn er bijna 80 meiden in training.
Toen we het centrum bezochten zagen we een enthousiast team dat met zeer weinig middelen veel
deed. Zo hebben 12 meiden les op 2 naaimachines en worden 30 kleine kinderen opgevangen in een
kleuterklasje. Deze groep kinderen komt uit de sloppenwijk en dient als voorbeeldklasje voor de opleiding. Inmiddels is er ook een gezondheidskliniekje ingericht waar alle kinderen uit de 3 omliggende sloppenwijken onderzocht en gevaccineerd kunnen worden.
Ondanks de motivatie van het team zal het moeilijk zijn het hoofd boven water te houden. We waren dan
ook blij met een concrete aanvraag die we kregen van deze organisatie:
1. Ze willen de kooktraining verbeteren met een modern kooktoestel, zodat de meiden leren cakes,
samosa's en andere snacks te maken. Dit kan door de meiden zelf genuttigd worden, maar nog
belangrijker: het kan verkocht worden. Mirembe wil daarom ook een simpele kantine bouwen van
waaruit de verkoop plaats kan vinden.
2. Ze willen voor het centrum een grote partytent en plastic stoelen aanschaffen. Deze kunnen gebruikt, maar ook verhuurd worden. Beide acties zullen inkomsten genereren voor de organisatie.
Hiermee kunnen in ieder geval de trainers betaald worden, maar er zal ook gespaard worden
voor de aanschaf van naaimachines en voor een computer!
3. Ze willen achter het centrum de bouw van een 2-lokalenblok bewerkstelligen. Hierdoor kunnen
de meiden en de kleine kinderen uit elkaar gehaald worden. De meiden kunnen zich dan beter op
hun studie concentreren en de kinderen vrijuit spelen. Dus het ruimtegebrek wat inmiddels is ontstaan is daarmee opgelost.
Het project zal in totaal € 15.071,- kosten. We hebben HIVOS (Humanistisch Instituut Voor Ontwikkelings-Samenwerking) gevraagd om medefinanciering en tot onze
grote vreugde hebben deze zeer positief gereageerd. Het HIVOS heeft voor dit project € 10.00,- toegezegd! We zullen het resterende bedrag bij elkaar brengen met
de donaties en opbrengsten van onze acties in 2004.
Videoprodukties
HIVOS ondersteunt eveneens de productie van twee videofilms van Lokaal Mondiaal TV Produkties in
samenwerking met Bona Baana. Een film zal gaan over de vergelijking van de positie van tienermoeders
in Nederland en Kenia. Voor deze opnames gaat de filmploeg naar TEMAK (Teenage Mothers and Girls
Association) onze projectpartner in Kisumu.
Voor de andere opname wordt het Mirembe Girls centrum in Kampala bezocht.
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Een stille ramp
Oost Afrika: Uganda, Kenia, Rwanda, landen geteisterd door Aids. Aids wordt een stille ramp genoemd.
De wereld staat op z'n kop als er een aantal mensen aan SARS sterven. Maar vorig jaar stierven er
3 miljoen mensen aan Aids. 8200 doden per dag. En dat elke dag opnieuw. Het bereikt nog nauwelijks
onze televisie.
Wereldwijd leven er 40 miljoen mensen met HIV/Aids en dagelijks komen er 14.000 bij.
95% daarvan woont in ontwikkelingslanden en 66% daarvan in Afrika. Afrika ten zuiden van de Sahara is
het zwaarst getroffen. Het zijn vooral jong volwassenen die door Aids getroffen worden. Jonge mensen
die na hun overlijden kinderen achterlaten. Deze kinderen zijn ook veelal besmet. Er zijn naar schatting
14 miljoen kinderen wereldwijd onder de 15 die wees zijn geworden t.g.v. Aids. Waarvan 11 miljoen in
Sub-Sahara Afrika. Over 5 jaar zullen dat er zo'n 20 miljoen zijn. Bijna een verdubbeling.
Het zijn jonge mensen die wegvallen. Mensen die in de kracht van hun leven zouden moeten zijn. Mensen die zouden moeten werken, het geld verdienen en hun land opbouwen. Het zijn de nog jongere kinderen die overblijven en geen kind meer kunnen zijn.
Meiden zijn een nog kwetsbaardere groep. Onbeschermde seks en wisselende contacten is de grote boosdoener van de verspreiding van Aids. Door
de manvrouw verhoudingen zijn vrouwen echter
vaak niet in de positie eisen te stellen, ook niet als
het over seks gaat.
Bovendien kan seks een bron van inkomsten zijn.
Jonge meisjes willen hun kinderen, hun broertjes
en zusjes te eten geven. Een kwestie van overleven!
Daarnaast hebben cultuurgebruiken invloed op de
verspreiding van Aids, zoals:
• het uithuwelijken van jonge meisjes aan
oude mannen
• het gebruik dat een weduwe wordt geërfd
door de broer van haar overleden man
• het geloof dat de infectie verdwijnt wanneer je seks hebt met een maagd. (jonge
meisjes lopen gevaar als ze naar school
lopen!)
In veel culturen ontbreekt het aan goede voorlichting: seks en aids zijn taboe, daar praat je niet
over. Zeker niet als de overheid niet kan of mee
wil werken door de beperkte middelen.
Uganda is wat voorlichting betreft een voorbeeldland. In tegenstelling tot de buurlanden waar het aantal nieuwe besmettingen stijgt, is er in Uganda een
afname te zien.
Er is geen medicijn tegen Aids. Je kunt het onvermijdelijk einde uitstellen met goede voeding en medicijnen maar slechts een heel klein deel heeft beschikking over medicijnen. De afgelopen tijd zijn er goede
vorderingen gemaakt aids-remmers goedkoper beschikbaar te stellen voor ontwikkelingslanden. Toch
zal een massale beschikbaarheid nog lang op zich laten wachten. Overigens zijn die goedkope medicijnen voor de gemiddelde Afrikaan niet goedkoop (€ 200,- per patiënt per jaar). Bovendien is er in veel
gebieden geen goede gezondheidszorginfrastructuur. De inname van medicijnen luistert nauw en vraagt
om een goede begeleiding. Openheid en voorlichting zijn belangrijke speerpunten van de projectpartners
van Bona Baana. Ook bieden de projecten op verschillende manieren hulp aan jongeren die door aids
getroffen worden.
De ervaring leert, dat naast deze activiteiten aangepast beroepsonderwijs, een vak leren, hen verder
helpt. Bona Baana probeert hiertoe de financiële middelen te verschaffen.
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Mededelingen
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.
Schenkingen aan Bona Baana zijn 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
Een gedicht over een straatkind
ik ben geen lief, maar ook weer geen dief.
ik sta vaak op straat, en heb veel praat.
ik ben vaak moe, daarom snuif ik af en toe.
ik poets iemands schoenen, en verdien geen poenen.
maar toch, als het nou mocht.
ik heb een pa, hij is vaak aan de drank, soms kan ik er niet meer tegen,
ik krijg altijd stank als dank.
ik doe alsof ik er niet ben, alsof ik niemand ken.
ik loop vaak weg van huis, maar meestal heb ik pech,
dan komt de politie en brengt me weer op weg.
ik ben maar een heel klein deeltje een klein deeltje van de aarde,
ik weet nog wel toen ik een keertje staarde.
ik droomde van een reis naar de maan, waar je gewoon kon ademen en staan.
alles was daar beter dan hier, ik word er niet geslagen maar ik heb veel plezier.
alles is daar beter dan hier, een uur lijkt daar wel een kwartier.
Ik heb geen honger en geen verdriet, ik ben daar veel sterker en ik geniet.
ik ben geen lief, maar ook weer geen dief.
ik sta vaak op straat, en heb veel praat.
Ik kan er toch ook niks aan doen, we hebben geen cent,
als we dat nou wel hadden, maar dromen zijn bedrog, ik denk wel dat je dat kent.
ik ben zoals ik ben, net zoals leven mijn leven is.
een verwaarloosd leven, een nutteloos leven.
En niet meer.
Gemaakt door: Ayla van de Bovenkamp, 11 jaar.

Colofon
Stichting Bona Baana ondersteunt lokale organisaties in Oost Afrika die zich inzetten voor kansarme jongeren
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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

❖

Hoe werkt Bona Baana?
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! 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 2003 was dit minder
dan 8%
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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