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Beste vrienden en vriendinnen,
Met alweer een paar heerlijke zonnige dagen achter de rug voel je het weer aankomen, het
Afrikafestival! Het belooft -zoals voorgaande jaren- weer een mooie dag te worden. Dit jaar
gaat de opbrengst van de 11e editie naar Masanafu Child and Family Support (MCAFS), een
van onze projectpartners in Uganda. Tot ziens op het festival!

Toolkits voor MCAFS
jongeren
De opbrengst van ons
Afrikafestival gaat dit jaar
naar het project van
MCAFS. Daar leren
kansarme jongeren een vak.
Daarnaast is het belangrijk
om ze daarna op weg te
helpen met hulp,
ondersteuning en
gereedschap. Na het
behalen van hun opleiding
krijgen ze een goed gevulde
gereedschapskist waarmee
ze gelijk aan de slag
kunnen. Kom naar ons
benefietfestival en help deze
jongeren hun eigen
inkomsten te verwerven met
een TOOLKIT voor starters
en sponsor deze betrokken
studenten!
Ook dit jaar wordt het
Afrikafestival mede mogelijk
gemaakt door de inzet van
een 60tal vrijwilligers,
sponsors en kinderen van
de basisschool de
Driemaster. Hiervoor onze
hartelijke dank!

NSANVU kan vakopleiding uitbreiden
Het jaar is voor Bona Baana fantastisch begonnen. We mochten een gift ontvangen van een
heel gulle gever uit Nijmegen. Een gift van 5000,-!
Mirembe, een van onze partners in Uganda, draait op het platteland in Nsanvu een prachtig
project. Kinderen gaan naar school kunnen en krijgen gezondheidszorg. De jongeren krijgen
op de zaterdagen skillstrainingen in het schoolgebouw. Maar Mirembe wil de
trainingsmogelijkheden voor de jongeren uitbreiden. Met deze gift kan er met het bouwplan
voor deze vakopleiding worden begonnen! Fantastisch!
Hulp van maatschappelijke stagiaires
Onlangs kregen we versterking van Luuk, Jasper en
Sjoerd van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. De
scholieren uit leerjaar 4 hebben twee prachtige spellen
gemaakt. Daarvoor konden ze gebruik maken van het
oude TCCN gebouw. Een ontwerp voor de allerkleinsten
kwam van eigen hand. De jongens hadden er veel lol in.
Een maatschappelijke stage is een activiteit waarbij jij
buiten de school vrijwilligerswerk doet en daarmee een
bijdrage levert aan de samenleving. Kom je de leuke
spellen ook bewonderen op ons Afrikafestival?
Minor stage naar TEMAK, Kenia
Maar liefst 3 pedagogiestudenten zullen in oktober voor 9 weken naar Kenia afreizen. Ze
gaan er bij het tienermoederproject van TEMAK in Kisumu aan het werk. We zullen in onze
volgende nieuwsbrief berichten hoe het hen vergaan is.
Ook zijn twee leerkrachten van de Hoge school Nijmegen naar MCAFS en Mirembe in
Uganda geweest. Ze waren erg onder de indruk van de bedrijvigheid.
Voortgang bouw VTC People for People in juli
De opbrengst van het de meeste acties van
vorig jaar, zo ook het Afrikafestival, ging naar
de bouw van een beroepsopleiding in
Nyamata, Rwanda. De bouw is in maart
begonnen. Fred Kasigwa van onze
projectpartner People for People liet ons weten
dat de bouw tijdelijk is stilgelegd vanwege de
extreme regenval in de afgelopen maanden.
Ook is een groot gedeelte van de bakstenen
door de regenval helaas onbruikbaar
geworden. De verwachting is dat er in juli weer
verder gebouwd kan worden.

Wisdom is like a baobab tree; no one individual can embrace it
COLOFON

Secretariaat
Yvon van Lankveld
Tweede Walstraat 19
6511 LN Nijmegen
 06-36118215 / 024-605764
Email: info@bonabaana.nl
Internet: www.bonabaana.nl
ING: 8081622

Wordt donateur voor
minimaal €10 per jaar
blijft u het Bona Baana
nieuws ontvangen en
ondersteunt u projecten
voor kansarme jongeren in
Oost Afrika
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belasting

