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Beste vrienden en vriendinnen,
Zo warm als in Afrika is het hier gelukkig nog niet geweest maar niet alleen de temperatuur maar
ook alle trouwe ondersteuning is hartverwarmend. Dankzij jullie donaties en acties hebben we
weer een aantal projecten kunnen ondersteunen.
Hierbij een nieuwe editie van onze nieuwsbrief; we wensen iedereen een heerlijke zomer toe.
Veel leesplezier!
Batwa project
Het is gelukt om samen met de leerlingeraad van het NSG- Nijmeegse scholengemeenschap
Groenewoud- het landbouwproject van de Batwa pygmeeën in Rwanda af te ronden. Door
verschillende acties van de leerlingen zoals een loterij en de opbrengst van een schoolfeest, is een
bedrag van € 3200,- bijeen gebracht. Dat is wederom een prachtige resultaat. Super bedankt beste
leerlingen van NSG. Wij zijn trots op jullie! Door jullie inzet gaan de leefomstandigheden van de
Batwa stap voor stap beter worden. Voor meer informatie over de Batwa; we hebben in de vorige
nieuwsbrief een uitgebreid verslag gedaan.
Martin van Emmaus Haarzuilens naar Rwanda en Uganda
Martin is twee weken naar Rwanda geweest en heeft de projecten van People For People bezocht.
Zes jaar geleden heeft hij Fred Kasigwa ook bezocht en inmiddels zijn het dikke vrienden. Fred
heeft in het verleden een aantal weken bij Emmaus in Haarzuilens gelogeerd en meegewerkt in
hun woonwerkpand.
Martin was erg te spreken over de projecten die sindsdien zijn uitgevoerd en ook deels door deze
Emmaus gefinancierd zijn.
Zo was hij ook bij de school waar een eco-toiletblok gebouwd moest worden. Fijn om Emmanuel
de hoofdleraar te ontmoeten op de school in Kayonza.
Iedereen spreek zijn frustratie uit over de houding van de
regering. Dit keer heeft het ministerie van onderwijs geëist
dat het cementeren van de vloeren en de veranda van het
tweede klasblok klaar moet zijn. Terwijl de leerlingen al les
zouden kunnen hebben in dat ene klasblok dat helemaal
klaar is.
Via een bevriende organisatie die ook in Rwanda werkt
weten we dat de regering steeds haar eisen naar boven
bijstelt. Bona Baana heeft het vermoeden dat zolang wij
aan de nukken van de regering voldoen ze opnieuw met

eisen komen. Dat is heel erg zuur voor People For People. Hopelijk komen de dorpsoudste, het
bestuur van PFP, de omwonenden en de aspirant leerlingen in actie om aan deze rare praktijk een
halt toe te roepen.
Martin is ook naar Uganda geweest, hij heeft MCAFS in Masanafu bezocht en Mirembe in Zzana,
Kampala.
Mirembe heeft het dak van de slaapzalen erop liggen. Emmaus Haarzuilens heeft daarin een
bijdrage geleverd want door alsmaar stijgende kosten in bouwmateriaal zo duur geworden dat
Mirembe het budget niet sluitend kreeg. Ook Care For Others heeft met een ondersteuning in de
verf voor het schoolgebouw af kunnen ronden. Daar is Martin niet naartoe kunnen gaan want dat is
wederom ver reizen. Van het werk van de bezochte projectpartners was Martin erg onder de
indruk. Wij zijn blij dat deze mooie projecten ook worden gewaardeerd door deze bijzonder goede
vriend uit Haarzuilens.
Titus Brandsma in Velp geeft advies aan de gemeente Rheden
We hebben twee Havo klassen mogen begeleiden en we zijn in gesprek gegaan over het werk van
Bona Baana en People For People in Rwanda. De opdracht voor de leerlingen was om zoveel
mogelijk informatie in te winnen om vervolgens advies te geven aan de gemeente Rheden. Deze
Global Goals Gemeente heeft een convenant ondertekend om zich in te zetten voor de
werelddoelen en is daarbij een band aangegaan met Rwanda. In de praktijk pakt dat dan vooral
bedrijfsmatig en op beleidsmatig niveau uit. De leerkracht Levensbeschouwing van de school wil
met de leerlingen op een meer gelijkwaardige manier onderzoeken waar behoefte aan is.
Wat zijn de Global Goals?
Dat zijn zeventien 'Sustainable Development Goals',
of Duurzame ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot
'een betere plek te maken in 2030',
Het is een nieuwe mondiale agenda opgesteld door de
Verenigde naties en de opvolger van de
Millenniumdoelen.
Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van
extreme armoede, volgens de VN 'De grootste
uitdaging van deze tijd'.
Bron: oneworld.nl

De leerlingen hebben hun adviezen -op een later
moment- groepsgewijs uitgebracht in de raadzaal van
de gemeente Rheden. Wat een eer om daarbij
aanwezig te mogen zijn. Als het aan deze jongeren ligt
gaat de scholing, de gezondheidszorg, de
infrastructuur, de handel, de sportmogelijkheden zoveel
beter worden in Rwanda. Een aantal groepjes zou de
verbinding met jongeren uit Rwanda graag op willen
zoeken of juist op de basisschool-leeftijd al een
uitwisseling willen starten.
Er werden acties bedacht op een bijzondere en
creatieve manier. De burgemeester, raadsleden, een
delegatie die met regelmaat naar Rwanda gaat voor
overleg, de school en Bona Baana hebben daarop een
reactie kunnen geven. Zijn de plannen haalbaar? Wat
kunnen verschillende partijen daarin betekenen?
Goed werk Titus Brandsma, onze complimenten voor
jullie inzet en dank voor de inspiratie!

Overstappen naar een verantwoorde bank
Wij zijn blij over te kunnen stappen naar een bank die
bezig is met samenleving en natuur en een eerlijke
relatie met het Zuiden.
Het bankrekeningnummer zullen wij zo snel mogelijk
bekend maken.

Vliegende meubelmakers naar CFO, Uganda
Voor de derde keer vliegen ze uit naar een projectpartner van ons. Deze keer gaat een nieuwe
groep naar Care For Others in Alwa, Soroti in Uganda. In het noorden van Uganda is het leven
zoveel moeilijker en steun door
de regering is niet toereikend.
Deze middelbare school en
vakopleiding kan alle steun
gebruiken.
Zeker weten dat Marcel, IJbe,
Gijsje, Michiel, Saman en
Leendert een flinke boost zullen
geven aan de houtvakopleiding.
En ook zullen zij de Ugandese
leerlingen bijzondere dingen
gaan leren. IJbe is goed met
lassen en Gered gereedschap
heeft een lasapparaat plus
benodigdheden mee gegeven
naast de tien kilo per persoon
aan gereedschap.
Super leuk dat de Ugandese
Sam met zijn vriend Abby er op
de culturele avond bij waren om over Uganda te vertellen. Hoe is het leven in Noord Oost Uganda?
En hoe zit het met ebola in deze regio?
Er volgt nog een uitzwaai dag op 30 juni in Amsterdam.
Ze vertrekken op 14 juli en we wensen ze een geweldige en onvergetelijke werkreis toe!
Bedankt ook Central Point IT resellers Nijmegen voor de tweedehands laptop en Gered
Gereedschap voor het gereedschap wat deze school zo goed kan gebruiken.
Zelf je actie aanmaken bij PIF
Een verjaardagsactie van een vriendin via het PIF donatieplatform heeft binnen een paar weken
€164,49 opgebracht. PIF is een handige online tool om mensen erop te wijzen dat je een actie
organiseert. Het is door de actievoerder zelf te beheren en te delen/koppelen aan websites en
social media.
Pay it Forward verbindt mensen met non-profits en maakt het mogelijk dat iedereen mee kan
werken aan een betere wereld. Het concept is simpel: Pay it Forward voor iemand anders, doe
goed samen met anderen, lokaal en globaal.
Volg Je kan mensen, organisaties of topics volgen. Omdat je gedoneerd hebt aan een project, je
hart uitgaat naar een onderwerp, of omdat je op zoek bent naar een baan. Volg en praat mee.
Doneer Je kan doneren aan actievoerders of organisaties. En als je wilt weten wat er met je
donatie gebeurt, kan je de organisatie waaraan je gedoneerd hebt volgen.
Start een actie Je kan je eigen actie starten voor een project, event of non-profit, bijvoorbeeld
tijdens een groot sport evenement.
Voor meer informatie zie de website van Pay it Forward

Een nieuw perspectief
Onze foto expo “Een nieuw perspectief” is
te hangt bij de bloedbank Sanquin en is te
zien tot en met augustus. Misschien was
het je al opgevallen terwijl je bloed
doneerde en anders zeker een keertje
gaan kijken!

Update van Natuurbehoud en verantwoorde landbouw, Nakaseke, Uganda
De eerste resultaten van dit project, welke we eind 2018 hebben ondersteund, mogen er zijn! Er
zijn al veel bomen gepland: fruitbomen voor voedsel, Mutuba-bomen voor de schors om er stof van
te maken en snel groeiende bomen om de houtvoorraad voor bouw en brandstof op peil te
houden.
De boeren die een bijenkorf houden hebben allemaal bijenvolken en men verwacht over een
aantal maanden voor het eerst honing te oogsten. De hout
besparende kooktoestellen bevallen erg goed. Het vuur
en de hitte wordt meer gestuurd bij minder houtgebruik.
Dit spaart tijd en geld uit en het spaart de natuur.

Foto links: demonstratie kachel bouwen
Foto rechts: Zoals traditioneel gekookt word; op 3 stenen aan de linkerkant. Aan
de rechterkant een afgewerkte hout besparend kooktoestel

De mensen hier in het landelijke gebied krijgen voorlichting en zien nu waarom het belangrijk is om
hun natuurlijke omgeving te ontzien. Ze leren zelfredzaam te worden door gevarieerd te
verbouwen en risico’s te spreiden. Ook hier is het klimaat aan het veranderen, wat het leven voor
een bevolking dat van het land leeft, moeilijk maakt. Want wanneer komt de regen en kan gezaaid
worden? Of wanneer is het weer een droge periode zodat men kan oogsten?
Mede door de kerstactie van Titus Brandsma hebben wij dit project kunnen ondersteunen. Wij zijn
vereerd dat wij uit drie mooie doelen gekozen zijn voor ondersteuning. De opbrengst van deze
actie was €880,-. Ook de gift van €320,- uit het goede doelen potje van stichting tot behoud van de
Refter te Ubbergen hebben we hieraan besteed. Wij danken iedereen voor deze mooie
ondersteuning!

Onze projectpartners op YouTube
We hebben een aantal korte filmpjes op YouTube staan. De projecten van Boona Baana komen
hierdoor een stukje dichterbij. Onze webmaster is ooit begonnen met ondertiteling maar dat staat
nog in de steigers. Mocht een vrijwilliger voor dit klusje op willen staan, graag!
Flessenactie AH XL
Flink doordrinken en je flessen verzamelen voor Bona Baana. Van 5 augustus tot 19 augustus zijn
wij aan de beurt bij het filiaal van AH aan de st. Jacobslaan 61 in Nijmegen.
Instagram
Je kunt ons ook vinden op Instagram bonabaana
DoelShop.nl
Wij proberen op allerlei manieren geld bij elkaar te krijgen
want alle beetjes helpen. Via DoelShop.nl kun je gratis
doneren door te shoppen bij alle aangesloten webshops. Hoe
kies ik dan voor Bona Baana? Als je een specifiek goed
doel wil kiezen, log je eenmalig in. Vervolgens begint het
proces automatisch waarbij je eerst de keuze krijgt voor Bona
Baana en je daarna je favoriete webshops kunt afstruinen.

Word donateur:
voor minimaal € 10,- per jaar
blijft u het Bona Baana
nieuws ontvangen
en ondersteunt u projecten
voor kansarme
jongeren
BIJLAGE
NIEUWSBRIEF
in Oost Afrika.
Giften zijn aftrekbaar
van de belasting.

Colofon
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
* geeft voorlichting op scholen en
instellingen
* maakt uitwisseling van stagiaires en
vrijwilligers mogelijk
* houdt donateurs op de hoogte
middels nieuwsbrieven
* heeft al 15 jaar lage overheadkosten
* is ANBI geregistreerd
Secretariaat
Yvon van Lankveld en Toby Mulder
Begijnenstraat 34, 6511 WP Nijmegen
 06-36118215 / 06-10143536
E-mail: info@bonabaana.nl
IBAN: NL89INGB0008081622
Meer informatie
Internet: www.bonabaana.nl

facebook: bonabaana.nl
Instagram: bonabaana

