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Beste vrienden en vriendinnen, 
Voor u de kersverse nieuwsbrief. Bescheiden wat betreft inhoud omdat ook wij als stichting weinig 
activiteiten kunnen ontplooien vanwege Corona. Maar toch: de situatie en beperkingen tijdens 
Corona in veel Afrikaanse landen is zoveel moeilijker voor de plaatselijke bevolking dan onze -
relatief luxe- lockdown. Ook de zeer lage vaccinatiegraad daar baart grote zorgen, ook voor het 
Westen. Ondanks deze zichtbare wereldwijde ongelijkheid wensen we je toch veel leesplezier en 
een fijne zomer. 
 

Gekozen project voor ondersteuning in 2021 
We hebben een projectaanvraag van MCAFS in Kampala, Uganda gekregen om tienermoeders te 
ondersteunen. Het scholenproject van vorig jaar, in samenwerking met de Wilde Ganzen, wordt in 
november afgerond. Door de lockdown heeft MCAFS het scholenproject flink moeten aanpassen 
maar was de ondersteuning des te harder nodig. Ook voor de tienermoeders is het een extra 
moeilijke tijd. We gaan ook dit project indienen bij Wilde Ganzen.  
Doordat in Uganda en Rwanda onlangs een tweede lockdown is uitgeroepen, wordt er nogal wat 
roet in het eten gegooid bij onze projectpartners. Care for Others is voorzichtig en terughoudend 
om nu nieuwe projecten te starten. Een voorzienende blik want de Deltavariant is meedogenloos 
en eist vele slachtoffers. Bij Mirembe Girls zijn ze ook voorzichtig, na de dood van drijvende kracht 
Lydia laten de drie dochters de nieuwe organisatiestructuur indalen. Ook hier zijn de scholen dicht, 
maar zijn er wel aangepast examens afgenomen. Bij People for People in Rwanda is ook een 
bestuurswissel gaande, we zullen hierover later berichten.  
 

Tienermoeders en corona 
MCAFS in Uganda wil tienermoeders in Masanafu voorzien van trainingen in vaardigheden voor 
inkomsten genererende activiteiten. Er zijn materialen nodig om deze productie op te starten. Er 
komt een follow up waarin de meiden worden begeleid en het project gemonitord om succes te 
verzekeren. 

Uganda heeft met meer dan 
25% het hoogste percentage 
tienerzwangerschappen in Sub-
Sahara Afrika. Het zijn meiden 
van 10 tot 19 jaar waarvan je 
zou denken dat zij zich 
voorbereiden op hun toekomst 
op school. Door de Covid-
pandemie zijn de scholen nu 
bijna een jaar gesloten. Zonder 
ondersteuning van school zijn 
de meiden extra kwetsbaar om 
zwanger te worden, om jong 
uitgehuwelijkt te worden en 
gender gerelateerd geweld. 
Vooral meisjes uit arme 
gezinnen hebben een grotere 
kans om zwanger te worden. 
Experts hebben armoede 

duidelijk in verband gebracht met tienerzwangerschappen. Er is een torenhoge toename van 



 

kinderprostitutie door de schrijnende economische situatie. Recente rapporten wijzen uit dat 
seksueel misbruik in Uganda toeneemt. Een op de vier vrouwen van 15-19 jaar raakt zwanger. 
Deze tienermoeders zijn vaak niet in staat om school af te maken. Hierdoor ontstaat een vicieuze 
cirkel van analfabetisme en armoede die moeilijk te doorbreken is. Bovendien is de moedersterfte 
tijdens de bevalling hoger bij tienermoeders. 
Een nieuwe wet stelt dat zwangere adolescenten opnieuw naar school kunnen nadat ze hun kind 
hebben gekregen. Toch zijn scholen niet bereid om een tienermoeder opnieuw toe te laten; zij 
zouden een slecht voorbeeld zijn. Stigmatisering maakt school en thuis zo vijandig dat de 
tienermoeders liever niet meer naar school te gaan, anderen lopen van huis weg. 
In Uganda hebben meer dan 1,8 miljoen kinderen minstens één of beide ouders verloren. Dit leidt 
tot het fenomeen van kindgezinnen waar geen kostwinner is. Deze wezen vertonen ook vaak 
risicovol seksueel gedrag om zichzelf en hun broers en zussen te onderhouden. 
 
SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN: 

• Opleiden van 120 tienermoeders in inkomsten genererende activiteiten binnen een korte 
termijn. 

• Adolescente meisjes levensvaardigheden, ondernemersvaardigheden en training op het 
gebied van gezondheid geven. 

• Ondersteuning van 120 getrainde meisjes door deel te nemen aan productieve 
inkomsten genererende activiteiten die leiden tot zelfvoorziening. 

De meiden kiezen uit verschillende vaardigheden: stadslandbouw, sieraden maken, papieren 
zakken maken, bakken, koken, boekbinden en vloeibare zeep maken. Binnen vier weken, krijgen 
ze in drie sessies van een halve dag training. Na een eenvoudige ondernemerschapstraining 
zullen ze begeleidt worden om op te starten en krijgen ze een follow-up. 
 
Effecten op lange termijn: 

1. Verbeterde kwaliteit van leven voor tienermoeders en hun kinderen. 
2. Verminderd gender gerelateerd geweld. 
3. Verhoging van de sociaaleconomische normen door meer inkomen. 

Dus door korte hands-on trainingen aan te bieden kan uitbuiting en misbruik onder jonge moeders 
worden voorkomen. Door hen relatief eenvoudige ondernemersvaardigheden te leren die nodig 
zijn om zelfredzaam te worden! 
 

Ontmoeting Di-Vers 
Vorig jaar hebben we meegedaan met ontmoeting Di-Vers in de Ooijpolder aan de rand van 
Nijmegen. Een leuke dag met veel Bona Baana kinderactiviteiten. 
Ook dit jaar doen we weer mee! We hopen op een zonovergoten dag zoals vorig jaar. Op zaterdag 
18 september van 13.00-17.00 uur organiseert Bureau Wijland weer een kleurrijke ontmoeting op 
het Land van Ooij. We hebben weer een prachtig programma voor kinderen. Dus kom, zie, proef, 
ruik en bewonder! 
 

Corona: een wereldwijde pandemie 
 
Alhoewel Corona natuurlijk een wereldwijde 
pandemie is horen we maar weinig over de situatie 
in sub-Sahara Afrika. Sinds kort zit Uganda in een 
nieuwe lockdown vanwege de snelle stijging van het 
aantal besmette patiënten. Hierdoor komen veel 
mensen onder de armoedegrens te zitten omdat ze 
niet meer de straat op mogen om hun “business” uit 
te kunnen voeren, dus om hun spulletjes of 
producten niet meer op straat te kunnen verkopen. 
Los van het feit dat er nauwelijks IC capaciteit en 
zuurstof is voor ernstig zieke Covid patiënten sluiten 
Afrikaanse landen achter in de rij aan van 

vaccinatieprogramma’s. Eigen land en regio eerst is de gedachte. Hoogst onverstandig en dom 



 

volgens de WHO en vele bekende Westerse epidemiologen. De kans is groot dat in nauwelijks 
gevaccineerde landen zich nieuwe varianten kunnen ontwikkelen die vervolgens razendsnel om 
zich heen kunnen slaan en zo voor nieuwe problemen kunnen leiden . 
Wereldwijd is tweederde van de coronavaccins al opgeëist door de tien rijkste landen. Armere 
landen staan daardoor achter in de rij, en dat klopt niet. Een wereldwijde crisis vraagt om een 
wereldwijde aanpak, zodat ieder land de kans krijgt deze crisis uit te komen. (bron:Unicef) 
 
Via de wereldvoedselorganisatie WHO is inmiddels het COVAX programma gestart voor arme 
landen die vaccinatieoverschotten krijgen van de rijke landen. De doelstelling van COVAX is dat 
eind dit jaar minstens 20 procent van de bevolking van de betreffende landen is gevaccineerd 
tegen covid-19 maar volgend deskundigen als Gommers kan het tot eind 2024 duren voordat er 
een wijdverbreide vaccinatiegraad bereikt is. 
Lees hier het volledige artikel van de NOS. 
 

Bijzondere donatie  
Begin van het jaar kregen we een mooie schenking van Stichting Catharinafonds. Deze stichting, 
actief sinds 2002 in Zuid Kenia, is ermee gestopt. Evenals hun educatieve projecten in Namanga 
zochten zij een mooie bestemming voor hun restgeld met eenzelfde doel. We mochten een bedrag 
van € 1000,- ontvangen. Nou, daar weten wij wel raad mee. 
Asanta sana! Swahili voor dank u wel! 
 

Onderzoek KUN 
Change the game, is een onderzoek in samenwerking met de Wilde Ganzen. Anna Vellinga is 

Master student Antropology & Development studies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij 

is in januari (onder begeleiding van dr. Sara Kinsbergen) begonnen aan een onafhankelijk 

onderzoek naar de machtsverhoudingen in partnerschappen tussen Nederlandse Particuliere 

Initiatieven en partnerorganisaties, die hebben deelgenomen aan het Change the Game 

programma. Een programma om lokale mensen inzicht te geven in fondsenwerving in eigen land.  

Onze partnerorganisatie MCAFS heeft afgelopen jaar deelgenomen aan de Change the Game 

Academy in Uganda. Anna is ruim twee uur op bezoek geweest. Alhoewel het nog te vroeg was 

om de implementatie van het laatste project te evalueren was er voldoende te onderzoeken. 

Voor meer informatie zie https://www.changethegameacademy.org/ 

 

Bezoek van journalist en filmmaker 
Michiel van Oosterhout was bij Bona Baana op bezoek. Een fijne ontmoeting met de man die we 
inmiddels ruim 20 jaar kennen en al die tijd in Uganda woont. Hij heeft zijn recent gemaakte 
documentaire Bwana Jogoo laten zien en wij waren  onder de indruk van het verhaal en de 
heerlijke muziek van de band The Cranes. Wij willen kijken of we deze documentaire in Nijmegen 
en omgeving kunnen vertonen aan belangstellenden.   
 

Deze documentaire gaat over de ontvoering van 
de Ugandese muzikant Jesse Kasirivu tijdens het 
Amin bewind in 1974. Hier probeert Michiel het 
raadsel te ontrafelen achter de verdwijning van de 
beroemde muzikant.  
 
Jesse Kasirivu maakte met zijn band The Cranes 
muzikale furore in de Ugandese muziekscene van 
de jaren zeventig. In de vroege ochtend van 4 
augustus 1974 werd Kasirivu ontvoerd door de 
veiligheidsdienst van de beruchte dictator Idi Amin. 
Nooit werd er meer iets vernomen van de 

muzikant. Michiel zoomt in Bwana Jogoo in op de levensgevaarlijke driehoeksverhouding waarin 
de muzikant verzeild raakte. Kasirivu had het ongeluk dat hij zijn geliefde, Sarah Kyolaba, moest 

https://nos.nl/artikel/2377820-vaccineer-zo-snel-mogelijk-ook-in-armere-landen-om-mutaties-te-voorkomen
https://www.changethegameacademy.org/nl/
https://www.changethegameacademy.org/nl/
https://www.changethegameacademy.org/


 

delen met president Amin, die eveneens zijn oog had laten vallen op de danseres. Zij zou later ook 
één van de First Lady’s van de dictator worden.  
 
Gesprekken met onder andere oud-bandleden van Kasirivu, een oud-
minister onder Amin en een oud-agent van de veiligheidsdienst 
schetsen een beeld van de omstandigheden rond de ontvoering. 
Bwana Jogoo geeft een inkijk in de maatschappelijke en politieke 
situatie in het Uganda in die tijd. Michiel: “Zo wordt duidelijk dat de 
positie van Ugandese vrouwen toen veel slechter was dan nu. 
Vrouwen werden bijvoorbeeld gedwongen om echtgenote of minnares 
van Amin te worden.” 
Bezoek zijn Facebook pagina. 
 
 
 
 
Binnenkort komt Michiel’s nieuwe boek “The soul of Uganda through 
song” uit. Die gaat over de geschiedenis van Uganda aan de hand 
van liedjes. Dit eerste deel gaat over de periode 1962 tot 1979. 
 
Bij interesse mail naar vanoosterhoutmichiel@gmail.com 

 

 
 
 
 
School van People for People in Rwanda 
De school in Kayonza is met slechts acht jongeren 
begonnen. De belangrijkste reden was dat ze 
halverwege het schooljaar openden. Ze hebben nu twee 
semesters achter de rug en hopen meer jongeren te 
ontvangen als het volgende schooljaar in september 
2021 begint. Van de autoriteiten heeft de school het 

advies 
gekregen 
om als 
middelbare 
school te beginnen. Technische vakken zoals 
timmeren zijn in het leerplan opgenomen, dit om de 
jongeren voor te bereiden en volledig te integreren in 
een vakopleiding met natuurkunde, wiskunde en 
talen als basis. Daarna gaan ze verder in een 
vakopleiding. Op de foto's zie je hoe de school er op 
dit moment uitziet en enkele jongeren in uniform. De 

school bouwt op dit moment een werkplaats voor de technische vakken, hopelijk is dat in 
september klaar. 
Ook Rwanda is inmiddels in totale lockdown gegaan. Dus zijn ook de scholen weer gesloten. 
 

Flessenacties 
In 2021 hebben we lege flessenacties gehad bij de Super in Beek en bij de Jumbo Fenikshof in 
Nijmegen. De opbrengst waren de mooie bedragen van € 489,55 en € 425,55 !! 
 

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 

https://www.facebook.com/search/top?q=bwana%20jogoo%20documentary
https://kempen.op-shop.nl/3704/boekpresentatie-the-soul-of-uganda-through-song/10-08-2021
https://kempen.op-shop.nl/3704/boekpresentatie-the-soul-of-uganda-through-song/10-08-2021
https://doelshop.nl/


 

begint het proces automatisch waarbij je eerst de keuze krijgt voor Bona Baana en je daarna je 
favoriete webshops kunt afstruinen. 
 

Bijzondere donaties  
Wat een verassing!  
Van Stichting Voorheen bibliotheek Bottendaal en een oud-medewerker kregen we een 
prachtige schenking. 
Stichting tot behoud van de Refter heeft haar “oud papier potje” aan ons gedoneerd.  
Geweldig bedankt! 
 

Zelf je actie aanmaken bij PIF 
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. 

 

Ons Nieuwe Banknummer 
Sinds kort zitten we bij de Triodos bank; ons nieuwe nummer is NL60TRIO0788864068 
 
 
 
 

 
 

 

Word 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. 

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 20 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: NL60TRIO0788864068 

 

Meer informatie 

Internet: www.bonabaana.nl 

facebook: bonabaana.nl 

Instagram: bonabaana 

 

https://www.pifworld.com/nl/nonprofits/iAjXjxKRnTA/bona-baana

