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Afrika Festival
Zondag 25 juni in het Thiemepark,
te Nijmegen van 13:00 – 19:00 uur

* wereldse picknick * rommelmarkt (v.a. 12.30u)
* doorlopend kinderprogramma * spelletjes en veel meer!
* wereldmuziek met dj Jero
Programma
13.00u Opening met ®chestra & Colourful City Koor
15.00u Kindervoorstelling “Opa Boembats gaat naar Afrika”
16.00u Congoleese dansworkshop met Claude Makwaba
17.30u Optreden met de Ghaneese band Yusufs Beat (zie foto)

Beste vrienden en vriendinnen,
Het Afrikafestival staat weer voor de deur. We
hopen natuurlijk wederom op een prachtig feest
met tropische temperaturen. Maar vooral op een
grote opbrengst. Die gaat dit jaar naar een watervoorzieningsproject van de City of Hope van
TEMAK, onze projectpartner in Kisumu, Kenia.
Wellicht wordt de opbrengst verdubbeld. Dit verzoek ligt bij ICCO. Over TEMAK kunt u meer lezen verderop in deze nieuwsbrief.

tientallen vrijwilligers en een aantal sponsors.
Van ‘s morgens half tien tot ver in de avond
wordt hard gewerkt om van die dag een groot
succes te maken. Namens onze projectpartners
in Oost Afrika onze welgemeende dank!
Het is bekend dat de waterproblematiek ook in
Afrika een steeds grotere rol speelt. In de Hoorn
van Afrika voltrekt zich op dit moment een grote
ramp. Meer informatie leest u op de volgende
pagina.

Ook dit jaar wordt het Afrikafestival mogelijk
gemaakt door de belangenloze inzet van
“DE BOMEN DIE EEN MENS PLANT EN DE WOORDEN DIE HIJ
HEEFT GESPROKEN KOMEN TERUG IN ZIJN KINDEREN”
MONDELINGE OVERLEVERING VAN DE MASSONGO

Droogte in Oost-Afrika: voorbode van meer
De Hoorn van Afrika krijgt de komende tijd met
meer droogte te maken, voorspellen wetenschappers. De opwarming van de aarde en de
ontbossing in de regio zijn hier de oorzaak van.
Op lange termijn wordt het beter, maar dan
moeten de bomen wel blijven staan. Voorjaar
2006 zal het 40 tot 50 procent minder regenen in
de Hoorn van Afrika, voorspelt een onderzoeksinstituut van de Amerikaanse Columbia University. De landen die het meest last krijgen van die
droogte zijn Ethiopië, Somalië en Kenia.

Door de aanhoudende droogte zijn in die landen
de afgelopen weken al honderden mensen en
tienduizenden dieren omgekomen. In de Hoorn
van Afrika hebben 11,5 miljoen mensen voedselhulp nodig als gevolg van de droogte van vorig jaar.
Oost-Afrika kampt met twee ongunstige klimaatverschijnselen. Door de ontbossing en de drooglegging van moerassen verdampt er minder water boven het land, in die streek een belangrijke
bron van neerslag. De opwarming van de aarde
verergert het probleem.
Het gebied maakte vroeger om de vijf à zeven
jaar een droogteperiode door. Sinds het einde
van de jaren tachtig blijft de regen veel vaker uit.
De vorige droogterampen in Oost-Afrika dateren
van 2001 en 2002. Ook in de jaren ‘90 regende
het veel te weinig.
Door die snelle opeenvolging krijgen de natuur
en arme boeren geen kans zich te herstellen.
Berichten uit Kenia melden dat de crisis inmiddels zo ernstig is dat in de zwaarst getroffen gebieden meer dan 30 procent van de gezondheidsfaciliteiten niet meer functioneert en dat 40
procent ver onder de capaciteit moet werken.
Volgens de Verenigde Naties heeft Kenia tussen
2000 en 2003 meer dan 7.000 hectaren bossen
verloren. Waar de bomen verdwijnen, krijgt erosie vrij spel, zodat nog meer vegetatie verloren
gaat. In het zuiden van Somalië is de kaalslag
waarschijnlijk nog dramatischer.
Het volledige artikel is terug te vinden op
www.oneworld.nl
Opening Rachele landbouwschool

Na maanden hard werken was op 13 februari de
grote dag van de opening van Rachele Comprehensive School in Lira. Een bijzondere school
die mede tot stand is gekomen met hulp van de
Belgische schrijfster Els de Temmerman. Er is
plaats voor 750 leerlingen voor met name exkindsoldaten en oorlogswezen. Naast het geven
van een beroepsopleiding worden de kinderen
begeleid in de terugkeer naar de samenleving.
Stichting Bona Baana ondersteunde dit project
met een bedrag van
€ 12.500,Meer informatie: www.childsoldiers.net

Tilapia: vis met een bijsmaak
Al een paar jaar ligt er in de Europese supermarkten de overheerlijke en gezonde Tilapia-vis,
gevangen in het Victoriameer. Wat velen niet
weten is het bittere verhaal achter dit product.
Filmmaker Hubert Sauper, bekend van de
schokkende documentaire Kisangani Diary, laat
in de documentaire Darwins Nightmare een
schrijnend beeld zien van de roofeconomie die
rond het Victoriameer in Tanzania is ontstaan.
In een door de E.U.meegefinancierde visfabriek
maken Tanzanianen de vissen nu panklaar voor
de Westerse supermarkten. Het visafval is ondertussen hun eigen dagelijkse kost. De hele
handel ontwricht het leven van de mensen rond
het meer (werkloosheid, honger, ziekte, drugverslaving, prostitutie en Aids, milieuproblemen). Bovendien brengen de Russische
piloten, die de vis naar Europa vliegen, op de
heenreis illegale wapens mee die in de roerige,
naburige regio’s van Kongo, Rwanda en Burundi
terechtkomen.
Wat Sauper laat zien is een stuitend systeem
van wereldhandel waarvan wij slechts de voorkant kennen en de Tanzanianen alleen maar de
achterkant. De uitwas van de globalisering van
de wereldeconomie.
Zie www.hubertsauper.com

WORD DONATEUR: VOOR € 7 PER JAAR (OF MEER) BLIJFT U HET BONA BAANA NIEUWS
ONTVANGEN EN ONDERSTEUNT U PROJECTEN VOOR KANSARME JONGEREN IN OOST-AFRIKA!

Tienermoeders in Kenia
Tienermoeders zijn van af het begin een belangrijke doelgroep voor Bona Baana. Een zeer
kwetsbare groep. Het aantal tienermoeders
neemt in Afrikaanse landen dramatisch toe.
Jonge meiden die zwanger raken komen veelal
in een negatieve spiraal terecht. Als ze al op
school zaten moeten deze meisjes, ondanks
hun recht op onderwijs, deze school verlaten. In
een land als Kenia krijgen alleenstaande tienermoeders weinig steun van hun omgeving waardoor ze de mogelijkheid op verder onderwijs verliezen. Ze worden sociaal gestigmatiseerd.
In Kenia verlaten jaarlijks tussen de 8000 en
10.000 meisjes de school vroegtijdig i.v.m.
zwangerschap; 60% hiervan heeft geen werk
dus geen inkomen. De consequentie is dat meiden op het plattenland naar de stad verhuizen
op zoek naar werk.
Bijna al deze meiden belanden in de prostitutie,
vaak de enige vorm van inkomsten. Met alle risico’s van dien: besmet raken met het aidsvirus,
en gezondheidsproblemen i.v.m. lichamelijke
onvolwassenheid. Bij de meiden bleek ook een
groot gebrek aan kennis en informatie rondom
hun gezondheid, zwangerschap en voeding.
Hun baby’s zijn veelal ondervoed. Dit geld ook
voor de steeds groter groeiende groep jonge
weduwen die door aids alleen komen te staan.
Een zeer kwetsbare groep in veel Afrikaanse
landen.

Temak, City of Hope
Temak staat voor “Teenage Mothers Association
of Kenia” en is sinds jaren onze projectpartner.
Temak zet zich al 13 jaar in voor de rechten van
tienermoeders en jonge weduwen. Ze zijn gevestigd in Kisumu, de derde grote stad van Kenia aan het Victoriameer. Veel meiden zijn afkomstig van zeer arme families uit de sloppenwijken of uit de plattelandsdorpjes rond de stad
Kisumu. Ook zijn het vaak wezen of kinderen
van gezinnen met probleemsituaties.
Temak bereikt veel kansarme meiden die door
rehabilitatie en training weer een kans krijgen.
Ze biedt aangepaste beroepstrainingen aan zoals een naaitraining, een kapperstraining en

computertraining. Ook worden er door de meiden artikelen (craft) gemaakt die voor een eerlijke prijs verkocht worden.
Bona Baana heeft in 2002 het opzetten van de
kapperstraining ondersteund, een goed lopend
project dat meiden traint en inkomsten genereert
voor aidswezen in de omgeving van Kisumu.

Zolang we Temak kennen dromen ze ervan de
CITY OF HOPE te bouwen. Een eigen rehabilitatie en trainingscentrum voor deze doelgroep.
Momenteel huren ze een veel te duur en klein
pand.
Twee maanden geleden was het dan zover:
Temak heeft land gekocht om hun eigen centrum te bouwen. Natuurlijk zijn er nog veel fondsen nodig om deze droom werkelijk te realiseren, maar daar wordt hard aan gewerkt. Aan
Bona Baana is de bouw van de watervoorziening gevraagd te financieren.
We are very excited to know that you are working hard to see us through this very important
project. Thank you for your efforts. We received
funds to buy the land.
We are actually talking of new land that TEMAK
is purchasing and will put up the City of Hope
rehabilitation and training center. We are so excited that this is going to be a reality and that we
will be able to consolidate all our work in one
compound. The land is in Kisumu and is big
enough to put up the whole center. The water
well will be able to serve all the 700 women and
300 children expected to benefit from the center.
This is just the 1st phase of the project work and
we are still fund raising through our partners to
be able to put up the buildings but the water is
the most essential component and we wish to do
it as our first construction project.
We are grateful that Bona Baana is moving with
us at this very exciting moment in our life.
Joab Otatcher, Temak.
Voor meer info kijk op: www.afrikapamoja.org/temak

Vrijwilligerswerk in Oost Afrika

“EEN MENSENLICHAAM IS KLEIN IN VERHOUDING TOT DE GEEST DIE HET BEZIELT”
AFRIKAANSE MONDELINGE OVERLEVERING

In onze vorige nieuwsbrief vertelde Andrea Haverkort over haar ervaring in Uganda. Ze heeft
voor haar opleiding culturele/maatschappelijke
vorming stage gelopen bij “Masanafu Child and
Family Support”, een van onze projectpartners.
Bona Baana heeft een uitwisselingsprogramma
opgezet waarin stagiaires en vrijwilligers vrijwilligerswerk kunnen gaan doen bij projectpartners
van Bona Baana. Ook streven we ernaar om
vrijwilligers uit Oost Afrika in Nederland een
werkervaring te bieden.Vanuit onze filosofie vinden wij dat verschillende culturen van elkaar
kunnen leren. Daar waar het gevraagd wordt willen wij met kennis en vaardigheden ondersteuning bieden. Wij leren van andere culturen, dit
op basis van gelijkheid en wederkerigheid. Van
de ongelijke patronen ontstaan binnen het traditionele ontwikkelingswerk willen we ons bewust
zijn als we Oost Afrika bezoeken. Dit verwachten we ook van de vrijwilligers die door bemiddeling van Bona Baana gaan werken bij partnerprojecten.
Wil je aan het werk bij een van de partnerorganisaties in het Zuiden dan kan dat als je:
- 21 jaar of ouder bent.
- een open houding hebt en flexibel ten
aanzien van andere culturen.
- kennis of ervaring hebt die aansluit bij de
wensen van onze partnerorganisaties.
- met een opleiding bezig bent die aansluiting vindt bij de werkzaamheden van onze partnerorganisaties.
- minimaal 3 maanden en maximaal een
jaar weg kan.
- het geheel zelf kunt bekostigen.
De organisaties waar Bona Baana zich voor inzet werken allemaal met kansarme jongeren.
Samen met jou en de partnerorganisatie kijken
we of we jou kennis en/of werk ervaring inzetbaar is binnen de werkzaamheden van een van
de organisatie in Oost Afrika. Voordat je gaat
neem je deel aan een voorbereidingtraject . Bij
terugkomst verwachten wij dat je je ervaring
deelt met anderen in voorlichtingsactiviteiten.

ER WORDT EEN KIND GEBOREN, IN EEN HUT MET EEN STROOIEN
DAK. DE VROEDVROUW HEFT JUBELKRETEN AAN. ECHO’S VAN
HAAR KRETEN, AFKOMSTIG VAN DE ANDERE VROUWEN, KOMEN BIJ
HAAR TERUG. DE MANNEN KIJKEN MET EEN ONDERDRUKTE
GLIMLACH DE ANDERE KANT OP. NIET LANG DAARNA GLIPT DE
VROEDVROUW DE HUT UIT MET DE NAVELSTRENG VAN HET KIND
EN BEGRAAFT DEZE IN DE BUIK VAN DE MIERENHOOP. ER WORDT
EEN GEIT OF KIP GESLACHT. HET BLOED VAN DE NAVELSTRENG
VAN DE JONGE MOEDER MENGT ZICH MET HET BLOED VAN DE
GEIT. DE AARDE VAN DE MIERENHOOP MAAKT DEEL UIT VAN DE
ZIEL DIE GEBOREN WORDT. BLOED BRENGT LEVEN VOORT, EN
DOOD. LATER, VELE JAREN LATER, IS HET KIND EEN MAN OF EEN
VROUW GEWORDEN DIE DE GEUREN VAN HET HUWELIJK BIJ ZICH
DRAAGT. DE OUDEREN, MANNEN EN VROUWEN, FLUISTEREN
SAMEN. ER WORDT EEN GEIT AANGESLEEPT EN GESLACHT. BLOED
MENGT ZICH MET BLOED. DE OUDE DAG KOMT AANGEKROPEN ALS
EEN GEWOND DIER, VERZWAKT, MAAR MET VASTE TRED. DE
DOOD. BIJ DE BEGRAFENIS SLACHT MEN EEN OS OF EEN KOE.
BLOED MENGT ZICH MET DE DOOD. BLOED MENGT ZICH MET DE
GEBOORTE, MET HET HUWELIJK EN TENSLOTTE MET DE DOOD EN
HET RIJK VAN DE VOOROUDERS.

uit: Hoeders van de Aarde

Colofon
Stichting Bona Baana ondersteunt lokale organisaties in Oost Afrika die zich inzetten voor kansarme
jongeren
Hoe werkt Bona Baana?
❖ Word 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
❖ Bona Baana geeft voorlichting op scholen
❖ Bona Baana houdt informatiebijeenkomsten
voor belangstellenden
❖ Bona Baana heeft lage overheadkosten: gemiddeld is dit lager dan 10%
Stichting Bona Baana
Secretariaat Toby Mulder en Paulien Driessen
Willemsweg 209, 6531 DJ Nijmegen
024-3240904 / 024-3605764
Email: info@bonabaana.nl
Internet: www.bonabaana.nl

Postbank:
8081622
“TELKENS WANNEER ER IN AFRIKA EEN OUDERLING STERFT
, BRANDT
ER EEN BIBLIOTHEEK UIT”
AMADOU HAMPATÉ BÂ

