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Beste vrienden en vriendinnen,
Het belooft weer een goed Bona Baana jaar te worden. We voeren actie voor een
meidenhostel voor de scholen van Care For Others, een van onze projectpartners in
Uganda. Fantastisch nieuws is dat de Wilde Ganzen en het NCDO onze inkomsten gaan
verdubbelen en vermeerderen. Het komt er op neer dat we voor dit project € 9452 moeten
inzamelen. Dit bedrag wordt door Wilde Ganzen en NCDO aangevuld tot € 23.224!
Dus elke euro die u nu naar de Wilde Ganzen overmaakt, wordt vermeerderd tot € 2,70!
Verderop in deze nieuwsbrief leest U meer over de noodzaak van deze meidenhostel.

Giro 40.000
ovv Bona Baana

AFRIKAFESTIVAL
zondag 29 juni Thiemepark Nijmegen
13.00u -19.00u
Ook dit jaar wordt het festival mogelijk gemaakt door de belangenloze inzet
van tientallen vrijwilligers en sponsors.
Door de vrijwilligers wordt hard gewerkt om van deze dag een groot succes te maken.
Namens onze projectpartners in Oost Afrika onze welgemeende dank!

13.00u Opening met wereldmuziek door DJ Jero
rommelmarkt
wereldse picknick
doorlopende kinderactiviteiten
14.00u Kindervoorstelling met Boembats en Snotjanne
15.00u Solo optreden door Zoumana Diarra
16.00u Afrikaanse dansworkshop met Claude Mukwaba
17.00u Optreden van Africa Adama
17.30u Surprise act

Crisis in Kenia
In Kenia is er een golf van geweld
uitgebroken naar aanleiding van de
presidentsverkiezingen in december j.l.In
totaal zijn ruim 1300 mensen gedood en
zo'n 250.000 mensen ontheemd. Vooral
de regio´s van Eldoret, Nakuru en Kisumu
zijn getroffen. We hebben met zorg naar
Kenia gekeken en leven mee met de
mensen daar. Het kwam er op neer dat de
verliezend oppositieleider Odinga de
zittende president Kibaki, die met een
klein verschil won, van fraude
beschuldigde. De Keniaanse bevolking
werd in twee kampen verdeeld. Enerzijds
de grootste etnische groep (of stam) de
Kikuyu. Zij stemmen op Kibaki. Anderzijds
de op een na grootste stam, de Luo, staat
achter Odinga. De leiders hebben elkaar
inmiddels de hand geschud en besloten
samen de regering te vormen.
Kenia was een relatief stabiel land waar
mensen hoopvol waren en hard aan het
werk om zich een weg uit armoede te
vechten. De onrust heeft heel vervelende
gevolgen voor een groot aantal
kleinschalige organisaties. Er is veel
vernield en projecten liggen stil, met alle
gevolgen van dien. Zo ook bij onze
partnerorganisatie TEMAK. Dit is een
rehabilitatie en trainingscentrum voor
jonge moeders, tienermeisjes in de
prostitutie en jonge weduwen. We kennen
Temak al sinds 1998 en hebben in 2000
de kapperstraining en een
computercentrum ondersteund; deze zijn
volledig vernield: alle apparaten (Pc’s,
printers, kopieerautomaten etc) en zelfs de
gordijnen zijn geroofd.
Temak werkt sinds 2005 aan een nieuw
meidencentrum: City of Hope. Een van
onze meest recente projecten was de
installatie van watervoorziening voor dit

centrum. Helaas zijn ook de watertanks
van City of Hope doorzeefd met kogels.
Wederopbouw
Het herstel van de schade in de
kapperszaak en het internetcafé, waar ook
trainingen en cursussen werden gegeven,
is nog maar gedeeltelijk op gang
gekomen. Dit heeft op dit moment de
prioriteit, omdat het de grootste inkomsten
genererende post is. Als deze weer zou
draaien, kan Temak zich weer stapje voor
stapje opbouwen.

We zijn dan ook erg blij dat Temak
Support Deventer bereid is hier de
schouders onder te zetten. Ze zijn een
wervingscampagne begonnen en wij doen
met hen mee.
We hebben inmiddels €2000,- aan Temak
over kunnen maken om bij te dragen aan
deze noodsituatie. En €2500,- kunnen
werven voor de herstart van de
kapperszaak en het internetcafé. We
hopen dat TEMAK haar totale
werkzaamheden binnenkort weer zal
kunnen oppakken.
Het geweten is de gids die de menselijke
geest zijn diepe gloed geeft
Joseph Ki-Zerbo

Tentoonstelling: Twee werelden, een wereld van verschil
Bona Baana heeft vorig jaar gastlessen gegeven met als Thema “Twee werelden”. In het
kader hiervan heeft Marleen Rutgers met groep 8 van basisschool de Driemaster en met een
klas in Uganda een fotoproject gedaan om de
kinderen hun wereld in beeld te laten brengen. Een
selectie van deze foto’s hangt in de Driemaster en we
gaan ze 29 juni op ons Afrika-festival vertonen.
Daarna willen we ze in het wijkcentrum en in de
bibliotheek de Mariënburg tentoonstellen.
Meer informatie: kijk op de agenda op www.bonabaana.nl.

Een meidenhostel voor Alwa secondary school en trainingscentrum
Bijna 10 jaar geleden begon Bona Baana zich in te zetten voor “Care For Others” (CFO).
Deze organisatie is werkzaam in het Katakwi-Soroti-district in Uganda en ondersteunt vooral
weduwen en wezen. CFO is samen met de bevolking een aantal collectieve activiteiten
gestart waardoor veel families hun financiële positie kunnen verbeteren, zoals een
steenmakerij en een graanmolenproject. Ook heeft CFO een technisch trainingscentrum en
secondary school gebouwd met ondersteuning van Bona Baana.
Het verbeteren van het onderwijs is een van de belangrijkste doelstellingen van CFO.
De meerderheid van jongeren die op deze scholen verblijven hebben nauwelijks middelen
van bestaan omdat er geen (extended) familie achter ze staat. Met een (beroeps)opleiding
hebben zij weer een toekomstperspectief. Vele jongeren verblijven intern, maar helaas zijn
de slaapzalen in 2006 door heftige stormen compleet verwoest. Er is absoluut geen privacy
meer en geen plek om te studeren. Het is noodzakelijk dat er een nieuwe slaapzaal gebouwd
wordt. Een aparte dormitory voor de meiden heeft de eerste prioriteit, omdat zij extra
kwetsbaar zijn en het niet veilig is zonder eigen plek met toezicht. Dit zal voorkomen dat
meiden van school gaan en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Bovendien behoedt
het interne verblijf de meiden voor prostitutie, zwangerschap en verkrachting. Het is veilig.
GEEF KANSARME MEIDEN ONDERWIJS EN ONDERDAK!

Keerzijde van hulp
Theo Ruyter, journalist, voormalig ontwikkelingswerker en Afrika-specialist laat in zijn boek
“requiem voor de Hulp, de ondergang van een bedrijfstak” weinig heel van het
ontwikkelingsbeleid dat al tientallen jaren onder Nederlandse vlag wordt gevoerd. Zijn betoog
richt zich op duurzame hulp en niet op grootschalige (nood)hulp.
En de Volkskrant van 15 mei j.l. kopte “Veel hulp is slecht voor democratie
in arm land”. In het artikel werd Simeon Djankov geciteerd, een prominent
ontwikkelingseconoom van de Wereldbank. Naast het feit dat langdurige
grootschalige hulp Afrika weinig heeft opgeleverd, kwam deze
Wereldbanktopman tot een andere interessante conclusie: grote en
langdurige geldstromen naar arme landen hollen de democratie uit. Hij gaf
als voorbeeld Uganda, de lieveling van menig donor. Van al het geld dat de
regering ontving voor onderwijsprojecten, kwam slechts 13% aan op de
bestemming; 40 % van het geld verdween al in de hoofdstad Kampala.
Ontwikkelingshulp moet anders! Ondersteuning van kleine lokale initiatieven werkt veel
effectiever en zorgt ervoor dat hulp komt bij de mensen die het ècht nodig hebben.

Temak artikelen
Zoals op blz 2 te lezen is geeft Temak
aangepaste beroepstrainingen aan
meiden, maar deze meiden maken ook
handnijverheid die voor een eerlijke prijs
verkocht worden. Veel producten zijn
gemaakt vanuit een ambachtelijke traditie
en rijk aan authentieke details uit Kenia.
Deze mooie producten zijn tot stand
gekomen door de samenwerking tussen
de meiden van Temak en
productontwerpers uit Kenia. Zo zijn er
prachtige sieraden, textiel, cadeauartikelen en woondecoraties ontwikkelt.
Temak is aangesloten bij IFAT:
International Federation for Alternatieve

Trade. Er wordt gewerkt vanuit de Fair
Trade principes.
Door het kopen van deze artikelen steunt
u deze meiden. Bona Baana wil Temak
helpen wegen te vinden om producten af
te zetten en op deze manier de meiden en
de organisatie te ondersteunen. Deze
eerlijke handel draagt bij aan een positieve
verandering; het schept werkgelegenheid
en creëert inkomsten waardoor de situatie
van vele meiden en jonge vrouwen
verbetert.
Op www.bonabaana.nl onder het kopje
“Temak verkoop” kunt U een powerpoint
presentatie bekijken.

De voedselcrisis
Meer dan de helft van de voedselcrises in
Afrika wordt veroorzaakt door conflicten.
Ook hebben de klimaatsveranderingen
verwoestende gevolgen voor het
basisinkomen van kleine boeren en
nomadenstammen van veehoeders in
Afrika. Onderzoekers voorspellen zelfs
dat zo’n 60 miljoen Afrikanen door honger
dreigen om te komen door een stijging
van de globale temperaturen tegen 2080.
Volgens de FAO - de Voedsel en
Landbouworganisatie van de VN - is het
aantal door mensenhanden veroorzaakte
voedselcrises de afgelopen twintig jaar
verdubbeld. Sinds 1981 verdubbelde het
aantal mensen in sub-Sahara Afrika dat
van 1 dollar per dag moet leven: tot 46%
van de bevolking.In de DR Congo is 71%
van de bevolking ondervoed. In Uganda
vertoont 48% van de kinderen tekenen
van een groeistoornis als gevolg van een
chronisch onevenwichtige voeding.
Sinds 1997 is de humanitaire hulp aan
Afrika verdrievoudigd. Maar de
ondersteuning van de landbouwproductie
in sub-Sahara Afrika is sterk achteruit
gegaan van gemiddeld 1,7 miljard dollar
tussen 1990 tot 974 miljoen dollar in 2000.

Uit de VS komt 48% van het
Wereldvoedselhulpprogramma, vooral
in de vorm van gesubsidieerde
landbouwproducten.

Het programma verkiest het voedsel op de
plaatselijke of regionale markten te kopen,
maar slechts een klein deel van de
schenkingen aan het programma bestaat
uit geld. In sub-Sahara Afrika leven 26
miljoen met HIV besmette mensen, en dat
is 60% van de totale wereldbevolking die
drager is van het virus. Tegen 2020 zal
een vijfde van de werkkrachten in de
landbouwsector in Zuidelijk Afrika door
aids opgeëist zijn.
Bron: Oxfam

Colofon
Stichting Bona Baana ondersteunt lokale
organisaties in Oost Afrika die zich
inzetten voor kansarme jongeren.
Hoe werkt Bona Baana?
• Bona Baana wil een intermediair
zijn tussen organisaties
en de juiste sponsors
• Bona Baana geeft voorlichting
op scholen
• Bona Baana organiseert
informatiebijeenkomsten
voor belangstellenden
• Bona Baana organiseert
activiteiten zoals rommelmarkten
en fancy fairs
• Bona Baana heeft lage
overheadkosten,
gemiddeld lager dan 10%

Secretariaat
Toby Mulder en Yvon van Lankveld
Willemsweg 209
6531 DJ Nijmegen
 024-3240904 / 3605764
Email: info@bonabaana.nl
Internet: www.bonabaana.nl
Postbank: 8081622

Vacature
Wij zijn opzoek naar een nieuwe collega.
Ben je al langer werkloos en kom je in
aanmerking voor een gesubsidieerde
(web)baan dan ben jij wellicht degene die
ons team kan komen versterken. Of
misschien ken je iemand die bij ons past.
Meer informatie bij ons secretariaat.

Wordt donateur: voor € 8 per jaar of
meer blijft u het Bona Baana nieuws
ontvangen en ondersteunt u projecten
voor kansarme jongeren in Oost Afrika.

