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Beste vrienden en vriendinnen,
In deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe activiteiten en nieuws over de vorderingen van
onze projectpartners. Wij wensen jullie alvast een fijne vakantie toe.

Bona Baana doet het dit jaar anders
Na tien jaar rommelmarkt, bananenbier drinken en een poging tot Afrikaans dansen op een
zonovergoten Afrikafestival, werkten de weergoden de laatste 2 jaar niet meer mee. Regen
stortte zich urenlang neer in grote plassen en het publiek vluchtte naar binnen. We hadden
amper opbrengst.
Voor wie de laatste zondag van juni al in zijn
agenda had staan: helaas, Bona Baana
slaat een jaartje over. Zo’n festival is
namelijk een grote investering en het is een
kleine ramp als het vervolgens letterlijk in
het water valt en er geen geld binnenkomt.
Daarom hebben we dit jaar meerdere
kleinere activiteiten georganiseerd waarmee
toch een mooie opbrengst opgehaald is.
Zaterdag 15 maart hadden we ons 15 jarig
benefietfeest in ‘De Onderbroek’, die de
ruimte gratis aanbood en de baropbrengst
aan Bona Baana schonk. Soundsystem Boomshakalak en haar DJ’s hebben het publiek tot
grote hoogte weten te beroeren. Het was een heerlijk swingende avond!

Zondag 18 mei heeft Bona Baana een kledingmarkt georganiseerd in de Thiemeloods. De
markt was altijd al een vast onderdeel van het Afrikafestival. In samenwerking met
dagbesteding ‘Kortjakje’ van De
Driestroom werd een vlaggenlijn gemaakt
van originele Afrikaanse stoffen. Deze is
verloot aan drie gelukkigen.
Het was een zonnige warme dag, met een
aardige verkoopopbrengst van bijna 400
euro, die paradoxaal genoeg beter had
kunnen zijn als het niet zo’n mooi weer
was geweest.
Bona Baana is nog steeds - in een andere
gedaante- strijdbaar voor de jongeren in
Oost Afrika.

Activiteiten Bona Baana
Vlaggenlijn
In het kader van het 15 jarig bestaan heeft Bona Baana
i.s.m. ‘textielstudio Kortjakje’ vlaggetjeslijnen gemaakt van
originele Afrikaanse stoffen. De vlaggetjeslijnen zijn 6
meter lang en kosten €17,50. Donateurs en vrijwilligers
betalen €15,- (verzenden kost €2,50 extra).

Fairweggistan op reis naar Uganda
Via Bona Baana heeft Fairweggistan 2 aanmeldingen gekregen voor de Projectreis 2014. Zij
zullen met een groep van fairweggistan een reis naar Uganda maken. Deze groep bezoekt
andere projecten in Uganda. Ze hadden graag met de Bona Baana-reis willen gaan maar het
tijdstip was wat ongelegen. Volgend jaar in juli of augustus bieden we dezelfde Uganda/
Rwanda projectreis weer aan. Kunt u er nog even over nadenken…
Vierdaagse sponsorloop
Loop voor onderwijs en breng Bona Baana onder de aandacht! Meld je aan op
devierdaagsesponsorloop.nl Zij garanderen dat 100% van het bij elkaar gelopen geld bij
Bona Baana terecht komt. Om je sponsoring duidelijk te maken krijg je een Bona Baana Tshirt en om de boel extra op te leuken een vlaggetjeslijn van prachtige Afrikaanse stoffen.
Bovendien krijg je van ons het inschrijfgeld van €19,50 terug als je €50,- of meer bij elkaar
loopt. Of sponsor je liever Ties Otten?
“Hallo ik ben Ties, 12 jaar oud. Ik loop voor Bona Baana,
omdat mijn ouders daar vrijwilligerswerk doen en omdat ik
jongeren wil steunen van mijn leeftijd die op deze manier
een kans krijgen op school, werk en een betere toekomst.
Voor bijv. €80,- kan er een gereedschap set worden
aangeschaft waarmee een jongere na zijn/haar opleiding
een bedrijfje kan starten.
Dus sponsor mij via www.devierdaagsesponsorloop.nl
Asanta sana, bedankt!”

Zet hem op Ties! Erg knap dat je dit jaar alleen gaat
lopen. We wensen je heel veel sterkte toe en zullen zeker
aan je denken.
Titus Brandsma Arentheem college, Velp
Leerlingen van de solidariteitscommissie hebben een
prachtige bijdrage geleverd. Op de open dagen en de
ouderavond hebben 14 meiden informatie gegeven over
Bona Baana en zelfgemaakte spulletjes en lekkers verkocht.
Dat heeft €198,- opgeleverd. Zij hebben Temak gekozen als
begunstigde. Dames, jullie zijn TOP!

Bericht van onze projectpartners
Mirembe, Nsanvu, Uganda
Een bevriende familie heeft wederom een
gulle bijdrage geleverd aan Mirembe Girls
Trainingscentre. Van de eerdere
schenking is een school gebouwd voor
vakopleiding op het platteland in Nsanvu.
En deze gift gaat gebruikt worden voor
gereedschap op diezelfde school. Al
eerder werd er les gegeven in
houtbewerking, couperen en
koken/bakken. Nu gaat het Nsanvu
vocational skills training centre ook een
lasopleiding verzorgen. Tegenwoordig wil
iedereen vanwege veiligheidsredenen een
metalen deur in het huis en metalen frames voor de ramen. Ook worden bedden en hekwerk
steeds vaker van metaal gemaakt. Met de fabricage denkt men inkomsten te werven en de
vaste lasten van de school te financieren. Voor de laslessen gaat Mirembe een ruimte huren
in het dichtstbijzijnde dorp omdat daar elektriciteit is. Een lasapparaat, lasgereedschap, drie
trapnaaimachines, een lokaal gemaakte oven en simpel gereedschap voor houtbewerking
zal aangekocht worden om deze jongeren tot kundige krachten op te leiden. Dat is geweldig.
Bedankt beste familie!
MCAFS, Masanafu, Uganda
Voorlopig blijven we nog geld werven om MCAFS van gereedschap voor afgestudeerden te
kunnen voorzien. De opbrengst van de benefiet en de kledingmarkt reserveren we daarvoor.
Het lijkt erop dat we toch weer een mooi bedrag bij elkaar hebben verdiend en wellicht
kunnen we ze in Uganda weer even vooruit helpen.
In oktober vertrekt er een stagiaire Maatschappelijk zorg, niveau 4 van het ROC naar
MCAFS.
TEMAK, Katolo/ Kisumu, Kenia
De minoren van de hogeschool HAN zijn in maart
terug gekomen. Zij hebben de organisatie in kaart
gebracht en een probleemstatement uiteen gezet.
Dit is een mooie handleiding voor de twee minoren
die aankomend najaar 3 maanden zullen
verblijven. In het kader van de minor “International
Sustainable Development Cooperation” gaan deze
maatschappelijke werkers kijken hoe ze een
steentje bij kunnen dragen.
In Kenia waren ze meer dan verheugd over het
goede nieuws om materiaal aan te kunnen
schaffen voor de gezondheidskliniek. Op het
platteland van Katolo is gezondheidszorg een
luxe. Mensen overlijden aan aandoeningen die gemakkelijk te voorkomen zijn met een
degelijk onderzoek. De juiste medische instrumenten daarbij wel van cruciaal belang.
Kijk hier voor een filmpje gemaakt door de minoren.
Agenda
* Tijdens het weekeinde van 29/30/31 augustus staan we bij ‘De Kaaij’, tijdens de
zomerstaart in de Lindenberghaven onder de Waalbrug.
* In september staan we met een marktkraam op het Vredesevent Nijmegen

Fototentoonstelling
In juni hing de fototentoonstelling ‘Een nieuw perspectief’ in bibliotheek De Mariënburg. Het zag
er prachtig uit tegen de pasgelakte muren en we hebben fijne reacties gehad.
Hieronder een kleine impressie van deze tentoonstelling
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Wordt donateur:
voor minimaal € 10,- 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

Stichting Bona Baana ondersteunt lokale
organisaties in Oost Afrika die zich inzetten
voor kansarme jongeren

Hoe werken wij?
Bona Baana
* is een intermediair tussen haar partners
en de juiste sponsors
* haakt in op initiatieven van haar partners
* organiseert diverse benefiet activiteiten
* organiseert sponsoracties en staat op markten
* geeft voorlichting op scholen en instellingen
* activeert vrijwilligers voor het goede doel
* maakt uitwisseling van stagiaires en vrijwilligers mogelijk
* houdt donateurs op de hoogte middels nieuwsbrieven
* heeft al 15 jaar lage overheadkosten
* is ANBI geregistreerd

