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Beste vrienden en vriendinnen,
Het lijkt vooralsnog een tikkie fris te zijn maar zondag 23 juni is het weer zover. We gaan
voor een heerlijk zonovergoten Afrikafestival ! Traditiegetrouw met tropische klanken,
kinderactiviteiten, lekkere hapjes en drankjes en een ‘lekker languit in het grasveld’ gevoel.
Karibu sana! Van harte welkom!

Extra land voor bij de
vakopleiding
de

De opbrengst van de 12 editie
van dit festival gaat naar People
for People in Rwanda. Dit jaar
willen we een steentje bijdragen
aan het uitbreiden van de
vakopleiding in Nyamata.
Hier leren kansarme jongeren een
vak waarmee ze zichzelf en hun
familie kunnen onderhouden. Om
in de toekomst dit centrum uit te
kunnen breiden is het meer dan
wenselijk het aangrenzende stukje
land erbij te kopen. In de wijde
omtrek is er geen soortgelijke
opleiding te vinden. Buiten
schooltijd gaat het gebouw
gebruikt worden voor seminars tot
verzoening voor volwassenen.
Met de opbrengsten uit
landbouwactiviteiten gaat deze
school zelfvoorzienend worden.
Een praktijk opleiding is voor de
jongeren van Rwanda, die nooit
een kans hebben gehad tot
onderwijs, een mogelijkheid om uit
de neergaande spiraal van
armoede te komen.
Het laatste –goede- nieuws is dat
Emmaus Haarzuilens
medefinancier wordt en dit project
voor € 10.000 gaat ondersteunen!
Ook de vliegende meubelmakers
doen mee, zie verderop in deze
nieuwsbrief.
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Werkreis
Afgelopen januari heeft Yvon van Lankveld, werkzaam bij
Bona Baana, bijna alle projectpartners in Uganda, Kenia
en Rwanda bezocht. Ze zegt erg onder de indruk te zijn
van de manier hoe de projecten zich steeds verder
ontwikkelen. “Ten opzichte van mijn laatste bezoek in 2008
is er zoveel vooruitgang geboekt”. Het geld is heel erg
goed besteed. In de nieuwsbrief van december schrijven
we meer over haar reiservaringen.
Bona Baana op Facebook!

Minor stages van de Hogeschool HAN
Dit jaar zijn er vier Duitse studenten stage gaan lopen bij
onze projectpartners. Er zijn twee minoren naar Temak,
Kenia en twee naar Mcafs, Uganda geweest. Zij hebben
allen een waardevolle bijdrage aan de projecten geleverd. In
Kenia is er bij voorbeeld een skypecontact tussen Duitse en
Keniaanse tienermoeders tot stand gekomen. De meiden in
Kenia waren verbaasd dat er in rijke landen toch ook jonge
meiden in benarde situaties kunnen raken. Deze
gesprekken haalt een minderwaardigheidsgevoel bij de
meiden weg en dat is mooi. Ook in oktober gaan er weer
twee studenten naar Temak. Zij borduren voort op eerder
opgedane onderzoeken.
Tanja und David bij
MCAFS

Fototentoonstelling
Bij de “Klinker” op de Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen hangt een prachtige expositie
over Bona Baana en haar projectpartners. De foto’s zijn te bezichtigen op woensdag en
zondag vanaf 18.00u en zaterdag vanaf 12.00u. Eet een heerlijk hapje mee waar het kan en
stop wat in de fooienpot, die gaat ook naar Bona Baana. www.grotebroek.nl/de-klinker

Meubels voor Rwanda
In juli 2013 vliegen de meubelmakers naar Rwanda om
samen met stichting Bona Baana meubels te maken voor
het Vocational Training Centre in Nyamata.
Het gereedschap dat ze nodig hebben komt wederom
van stichting Gered Gereedschap en wordt achtergelaten in beheer bij de projecten zodat de lokale
meubelmakers hier verder me kunnen werken.
De deelnemers van het project zijn: Jos Kip, Quinten
Verberne, Viktor Rodenburg, Jose van Gelderen, Nils
van Duuren, Maico Romein, Frank Kolkman en Tjerk van
der Zee.
Meer informatie: www.vliegendemeubelmakers.nl
(huidige projecten/meubels voor Rwanda)
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