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Beste vrienden en vriendinnen,
Het begint te zomeren en dus komt de 9e editie van ons Afrikafestival eraan. We willen er
weer een prachtig feest van maken met alle bekende ingrediënten die het zo gezellig maken
met hopelijk een tropisch zonnetje! Dit jaar hebben we Sjoerd van der Goot als
verhalenverteller, een dansworkshop door Claude Mukwaba, een debuutoptreden van
Salagou en wordt het slotoptreden verzorgd door de band Fatala. Deze dag wordt mede
mogelijk gemaakt door medewerking van een aantal organisaties zoals Stichting Overal en
Stichting Basta, sponsors uit de Nijmeegse wijk Bottendaal en zo’n 80 vrijwilligers die elk jaar
weer hard werken om deze dag tot een succes te maken.
Namens alle medewerkers van Bona Baana, hartelijk dank!
Bona Baana voert dit jaar actie voor Care for Others in Uganda. De gehele opbrengst van
het festival gaat naar dit project. Samen met Hivos, waar we een verdubbeling van de
opbrengst hebben aangevraagd, hopen wij dit project te helpen realiseren.
Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Titus Brandsma in de jungle voor een waterkiosk in Kenia
In januari zijn we op bezoek geweest bij 2 brugklassen van het Titus Brandsma college in
Velp tijdens de themaweek “Arm en Rijk”. Daarbij hebben we het volgende project uiteen
gezet: In het gebied van City of Hope in Kisumu is schoon drinkwater onvoldoende
verkrijgbaar. Elke dag sterven er mensen aan water-overdraagbare ziekten zoals cholera. De
mensen zijn afhankelijk van de rivier welke sterk vervuild wordt door een fabriek. Men moet
steeds verder lopen om water te halen. Temak had daarom een mooi plan om een
waterkiosk te starten. In 2006 ondersteunden we hen met een watertoren waarmee het
tienermoederproject zichzelf voorziet van schoon water. Als er een leiding wordt gelegd van
de watertoren naar de erfafscheiding, is er ook water beschikbaar voor 200 gezinnen in de
gemeenschap. Het water kan dan voor een zacht prijsje verkocht worden vanaf 3 tappunten
in de kiosk. Dit is een inkomsten genererende activiteit voor City of Hope. Dus een win-win
situatie! De leerlingen raakten enthousiast en hielden een sponsor-jungletrack waar ze
€1022.- bij elkaar gezwoegd hebben. Geweldig! Samen met stichting Overal hebben we het
waterproject voor Temak in Kenia gefinancierd kunnen krijgen. Van harte bedankt.

Hieronder de correspondentie tussen de studenten van Titus Brandsama en Temak
“Hello, we are Bram, Marjolein, Jeff
and Nesli. We are 14 and 13 years
old. There are a lot pictures of us
on this site:”
http://www.arentheemcollege.nl
“We are the whole week busy with
projects at school. We go to learn
about Africa, cultures and life in
Africa. We combine this with
subjects: geography, history, P.E.,
English. We have heard and seen a
lot through Bona Baana. We like to
learn about it but also to help. We
go Friday a jungle endurance
activity to raise money for Bona
Baana. We hope that you send an
e-mail back! Bye bye
Bram, Marjolein, Jeff and Nesli.”

“Hallo Bram, Marjolein, Jeff and Nesli,
Thank you for your e-mail. I am Judith Adhaiambo and we are
three in our family. We are orphans and living with our
grandmother. I have a baby and am studying at TEMAK. I have
shown your letter to my grandmother and she is very happy.
You are very good people because you have remembered us and
are working hard to get us money for water. We need water and
are happy that you will be doing an activity to raise money for
Bonabaana to give to TEMAK. Did you like hearing about Africa
this week? It is a good place only that we are not having good
things like you have in Holland. Lot of poor people and deaths.
Bad hospitals and most houses in the village are not very good.
We had very strong rains last month that spoilt many things.
Today, we have no electricity at TEMAK for the whole day. I wish
you well in the fundraise and hope that you will get many
sponsors to help us with water here.
Greetings to all your teachers and classmates.
Thank you for now Judith”

Care for Others in Soroti, Uganda
Dit jaar gaat uw donatie en de opbrengst van onze acties naar het scholingsproject van
Care For Others in Uganda. Al meer dan 10 jaar zet Bona Baana zich in voor deze
organisatie. Ondanks de vele tegenslagen, houden ze het hoofd boven water en loopt het
project goed. In het afgelopen jaar hebben de mensen in Soroti te maken gehad met
extreme droogte, maar ook met overstromingen. Er was zelfs voedselhulp nodig. In 2008
ondersteunden we de bouw van een slaapzaal voor de meiden die hier onderwijs volgen. In
het verleden heeft Care for Others ook te maken gehad met onrust van o.a. de
verzetsbeweging. De studenten waren niet veilig; er is toezicht maar ongewenste personen
kunnen zomaar het terrein op lopen.
Afgelopen jaren zijn de jonge vrouwen meerdere malen slachtoffer geworden van
verkrachtingen. Ze zijn bang en voelen zich niet veilig. Leerkrachten hebben een deel van
hun (toch al lage) salaris ingeleverd om te sparen voor een erfafscheiding om het
schoolterrein. Het is noodzakelijk dat er een hek om het hele terrein van 1020 meter omtrek
wordt gebouwd. Dit zal voorkomen dat de meiden uit angst vroegtijdig van school gaan.
We hebben een aanvraag voor verdubbeling van onze acties lopen bij Hivos. Als hun de
aanvraag meefinancieren en we hebben een goed Afrikafestival (goed weer!), dan staat
deze afscheiding er voor het einde van het jaar.

Geef kansarme meiden onderwijs en veiligheid!

Nsanvu kliniek krijgt ondersteuning van Hamlo
Vorig jaar hebben we ons ingezet voor Nsanvu-plattelandsproject in Uganda. Er is o.a. een
school gebouwd en de nodige voorzieningen aangelegd zoals een toiletblok. Ook is er een
ruimte waar momenteel gezondheidszorgactiviteiten zijn gestart. Maar er is een kliniek nodig.
HAMLO - Hulp Aan Medische Laboratoria in Ontwikkelingslanden- is een organisatie die
projecten in ontwikkelingslanden helpt aan laboratoriummaterialen. Helaas komt er een eind
aan de activiteiten van deze werkgroep, maar met de nog resterende financiële middelen
wordt nog een aantal medische projecten ondersteund. Ook Bona Baana krijgt geld om
Nsamvu clinic verder op te zetten. Wij zijn ontzettend blij met deze donatie.
Daarbij komt ook dat Huub Meertens ervoor koos om zijn afscheid bij werkgever Interpolis
niet groots te vieren met een receptie. In plaats daarvan wilde hij een donatie doen aan Bona
Baana. Ook zijn bijdrage van € 2820,- zal ten goede komen aan Nsamvu clinic.
Een prachtig initiatief!

Boeken van Read to Grow naar Uganda
Van de Nederlandse organisatie Read to Grow hebben we
weer 11 dozen met Engelstalige boeken gekregen.
Het merendeel hiervan is voor de onderbouw van het
basisonderwijs; er is ook een aantal technische boeken.
Via vrijwilligers die zich inzetten voor Mirembe-girls, kunnen
deze boeken met hulp van een betrokken stewardess van
de KLM meegenomen worden. Dat is geweldig want boeken
in Oost Afrika zijn een schaars goed. De boeken zijn voor
Masanafu Child And Family Support, onze partner nabij
Kampala. In hun scholingsprogramma voeren ze strijd tegen
het analfabetisme. Hun bibliotheek in het jeugdcentrum kan
weer aangevuld worden!

Colofon
Stichting Bona Baana ondersteunt lokale
organisaties in Oost Afrika die zich inzetten
voor kansarme jongeren
Hoe werken wij?
Bona Baana;
 wil een intermediair zijn tussen
haar partners en de juiste sponsors
 haakt in op initiatieven
van haar partners
 organiseert in juni een benefiet
Afrikafestival in Nijmegen
 organiseert sponsoracties
en staat op markten
 geeft voorlichting
op scholen en instellingen
 wil vrijwilligers activeren
voor het goede doel
 maakt uitwisseling
van stagiaires en vrijwilligers mogelijk
 houdt donateurs op de hoogte middels
een nieuwsbrief en digitale nieuwsflits
 heeft lage overheadkosten
 is ANBI geregistreerd
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Armoede
De economische crisis zorgt ervoor dat er
in 2015 zeker 53 miljoen mensen méér
extreem arm zullen zijn dan wanneer de
wereldeconomie goed was blijven draaien.
Dit melden de Wereldbank en het
Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een
nieuw rapport. Extreem arm betekent: een
inkomen van hoogstens $1,25 per dag,
iets minder dan een euro. Volgens de
Millenniumdoelen dient in 2015 het aantal
extreme armen in de wereld te zijn
gehalveerd van 1,8 miljard in 1990 naar
0,9 miljard mensen in 2015. Dat zou geen
probleem zijn geweest zonder de crisis,
maar nu zal het waarschijnlijk niet lukken.
Ook het halveren van het aantal mensen
dat honger leidt, is een doel dat moeilijk te
behalen is. Niet alleen als gevolg van de
crisis, maar ook door de enorme stijging
van de voedselprijzen.
Bron: IP
Wordt donateur: voor
minimaal € 8 per jaar
blijft u het Bona Baana
nieuws ontvangen en
ondersteunt u projecten
voor kansarme jongeren
in Oost Afrika
Giften zijn aftrekbaar van
de belasting

