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het leven en het recht op basisbehoeften als veiligheid,
medische zorg en onderwijs.

DOEN

SITUATIE

manieren deze kinderen te
helpen zonder de steun van de
regering, want Uganda is een
arm land. Zo probeert de ene
organisatie jonge meisjes te
bereiken die om te overleven in
de prostitutie zitten en een

Plaatselijke organisaties
proberen op verschillende

Beste allemaal,
Dit is de eerste nieuwsbrief van
een kersverse stichting. Met dit
nummer willen we informatie
geven over het afgelopen jaar
en onze lopende aktiviteiten.

ONTSTAAN
De stichting is een initiatief van
Toby Mulder en Wil Meertens
die een reis door Oost Afrika
maakten in het voorjaar van
1998. Zij hebben daar veel
projekten bezocht en met
mensen gepraat die zich
inzetten voor kinderen in de
verdrukking: straatkinderen,
weeskinderen, schoolverlaters,
meiden in de prostitutie enz. Na
deze reis hebben zii en een
aantal andere vrijwilligers
besloten om konkreet aan de
slag te gaan door een aantal
projekten waar Bona Baana
achter staat vanuit hier te
ondersteunen. (lees verder over
hun ervaringen op pagina 3).

BONA BAANA is een
gezegde uit de Afrikaanse taal
„Kihaya‟ en betekent: “Het zijn
allemaal kinderen!”.
Kihaya wordt gesproken in het
noord- westen van Tanzania en
het zuid- westen van Uganda.
Inhoudelijk staat het voor het feit
dat, ongeacht geloof sexe,
etnische achtergrond of manier
van leven, het allemaal kinderen
zijn als het gaat om een kans in

In een gebied als Oost Afrika
maakt een kind een geheel
andere start in het leven als
een kind in bijvoorbeeld
Nederland. Problemen als
armoede, oorlog en Aids maken
het perspectief in dat “vergeten
continent “ weinig hoopvol.
Vaak belanden ze al op jonge
leeftijd op straat en worden aan
hun lot overgelaten. Naast de
armoede is er de laatste jaren
een beangstigende groei van
het aantal Aidswezen te zien.
Op dit moment alleen al zijn er
in Uganda, zo‟n 1.5 miljoen
kinderen onder de 18 jaar die
minstens een van hun ouders
hebben verloren aan deze
ziekte. Veel kinderen komen
daardoor alleen te staan en
belanden vaak op straat. In
Afrika en met name in Uganda
is de impact van Aids onvoorstelbaar groot!

(lees verder op pagina 2)
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ander opent een inloopcentrum, zodat de kinderen van
de straat toch nog ergens
terecht kunnen. Niet alleen voor
de jongens is het belangrijk,
ook voor de meisjes, want deze
gaan vaak de prostitutie in.
Meisjes lopen heel veel risico

besmet te raken met het
Aidsvirus.

-

Bona Baana wil organisaties
helpen met het opzetten van
kleinschalige en duurzame
projekten. Wij denken dan
bijvoorbeeld aan:

-

beroepsscholing voor
jongeren
het opstarten van kleine
bedrijfjes in coöperatief
verband.
Activiteiten gericht op
preventie en bewustwording
t.a.v. Aids-problematiek.

Care For Others
De opbrengst van de grote
Paas-rommelmarkt is bedoeld
voor Care For Others (CFO).
Deze organisatie gaat het
gebruiken voor de bouw van
een technisch trainingscentrum
voor kansarme jongeren. In het
volgende stukje kunt U meer
lezen over deze organisatie en
hoe wij met hen in contact zijn
gekomen.

mensen aan cholera
gestorven. In het gebied wonen
veel weduwen en wezen.

In april 1998 leerde wij Michael
Okado kennen, een bestuurslid
van CFO. Met hem hebben we
door dit arme gebied gereisd.
Er moet aan alle basale
levensbehoeften gewerkt
worden. Veel mensen hebben
hier geen vast inkomen en
knopen elke dag weer de
eindjes aan elkaar. CFO heeft
verspreid over het district een
visproject, een steen-fabriekje
en een landbouw-project: 75%
van de gezamenlijke
inkomsten komt ten goede aan
de gemeenschap. Zo wordt het
schoolgeld betaald voor 50
wezen die op eigen gebouwde
school les krijgen.

Een belangrijk project van CFO

Soroti ligt in het noord-oosten
van Uganda en is een droog en
warm gebied. Het district is
arm en heeft tot 1992 veel
geleden onder burgeroorlogen,
hongers-nood en
stammenstrijd. De
Karamajongs, een nomaden
stam ten noorden van het
Soroti-district, plunderden de
streek en stalen het vee. Deze
strijd is voorbij en nu is het al 5
jaar rustig. Ook Aids heeft veel
slachtoffers geëist en doet dat
nog steeds. Vorig jaar zijn er
door de El Ninjo regens veel

is het landbouwproject. Dit is
gestart door 4 ossen aan te
schaffen voor 10 families.
Hiermee kunnen ze
gezamenlijk land bewerken en
de voedselvoorziening
verbeteren.
CFO gaat beginnen met de
bouw van een graanmolen,
waar een groep weduwen in
gaat werken; dit project is in
september 1998 gedeeltelijk
door stg. Overal ondersteund.
Deze groep vrouwen zal
hiermee een vast inkomen
krijgen en ook hiervan wordt
75% van de inkomsten weer
besteed aan de gemeenschap.

CFO heeft naast eigen inzet
ook financiele steun nodig.
Toen wij daar waren vertelde
Michael trots over het
gereedschap dat naar Soroti
onderweg was. Als er een
trainingscentrum gebouwd is
kan met dit gereedschap een
kleer- en meubelmakersopleiding gestart worden.
Daarna zullen er ook elektrotechnische trainingen worden
gegeven. Veel jongens en
meisjes in dit gebied krijgen in
zo‟n centrum de kans om een
vaardigheid te leren. Dus ook
een toekomstperspectief!
Een droom voor de toekomst
van CFO noemt Michael de
computerreparatie-werkplaats.
Tegen die tijd willen Bona
Baana en Gered Gereedschap
weer een handje helpen. De
bouwkosten voor zo‟ n
trainingscentrum liggen rond
de F30.000,- . Dit bedrag
proberen wij dit jaar bij elkaar
te krijgen.
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MEDEDELINGEN
 “Streetvoice” is een band ontstaan van uit een organisatie voor straatkinderen. Deze band maakt
door middel van muziek en dans meer bekendheid aan de positie van de straatkinderen en de risico‟s
van drugs en Aids. Ze proberen op deze manier ook inkomsten te verwerven voor schoolgeld. Bona
Baana wil streetvoice ondersteunen bij de aanschaf van tweedehands muziekinstrumenten.
 Vorig jaar heeft er in Pannerden een verkoop van aquarellen en andere mooie spullen
plaatsgevonden. Deze verkoop bracht Fl 1240,- op. Dit geld is bestemd voor tweedehands
muziekinstrumenten voor “Streetvoice”. Ook van de Vastenaktie uit Pannerden mochten we een
bedrag van Fl 500,- ontvangen voor bovenstaand doel.
 In de Herfstvakantie hebben we op de Unitas rommelmarkt een verkoop gehouden. Ook kon U toen
voor dit doel een kans wagen in een spel „n fles wijn te hengelen en een grabbellen. Flessen wijn voor
het hengelspel werden beschikbaar gesteld door enkele middenstanders en cafe‟s in Bottendaal e. o.;
hiervoor onze hartelijke dank! Deze middag leverde Fl 920,- op.
 Stg. Gered Gereedschap in Amsterdam heeft ook kontakt met Care For Others in Soroti en heeft
gereedschap en materiaal verzonden voor dit centrum in wording.
 Toby Mulder zal Augustus dit jaar naar Uganda gaan en U op de hoogte houden via het Bona Baana
Nieuws.

Reisherinneringen: “Pasen in Kampala”
Vrijdag terug in Kampala. We zijn onze reis
begonnen in het westen van Uganda en
voor we naar het oosten afreizen, eerst een
weekje rust en regeldingen in de hoofdstad.
Het is een paar dagen voor Pasen. Uiterlijk
is daar niet zoveel van te merken, maar de
zangkoren oefenen al dagen. Waar wij
verblijven - aan de rand van de stad hebben we dan ook voortdurend
achtergrondmuziek.
Voor we naar het westen vertrokken hadden
we verschillende organisaties laten weten
waar we wanneer verbleven; er lag dan ook
post op ons te wachten. Zo ook een brief
van Fred Kasigwa, een man die in Kampala
veel gedaan heeft voor kansarmen en in het
verleden financieel gesteund werd door
stichting Overal in Nijmegen. Zelf komt Fred
uit Rwanda en stamt af van de Tutsi”s. Hij is
zelf als straatkind in Kampala opgegroeid.
Momenteel is hij daar niet meer actief maar
steekt zijn energie in nieuwe ontwikkelingsprojecten voor Tutsi wees-kinderen in Kigali,
de hoofdstad van Rwanda. We hadden dan
ook geluk hem te treffen. Fred had 3
weeskinderen naar Kampala gebracht en
onder zijn hoede genomen. Deze kinderen
zijn tijdens de genocide hun ouders verloren
en uit angst gevlucht naar Uganda: Angel
van 14, Eric van 6 en Alan van 5 en zoekt
sponsors met name voor schoolgeld. We
besluiten daar zelf over na te denken maar
laten het nog even in het midden.

Op de terugreis zullen we hem weer
ontmoeten. Wat we dan nog niet weten is
dan we onderweg nog veel, heel erg veel
kinderen zullen ontmoeten die financiële
steun nodig hebben.
Ook was Fred Kasigwa bezig met het
organiseren van een Paasfeest voor de
kinderen in de sloppenwijk bij de Kibulli
moskee. In die wijk leven veel weeskinderen
die ondanks de grote armoede opgevangen
worden binnen de gemeenschap. Fred
zocht een sponsor die het vlees kon betalen
voor het Paasmaal dat ze voor de kinderen
wilden klaarmaken. We hebben hier 100
gulden aan kunnen bijgedragen omdat we
juist voor zulke akties geld hadden
meegekregen. Natuurlijk werden we ook
uitgenodigd voor dit feest. In een houten
barak zo groot als twee klaslokalen, wat als
buurthuis dienst deed, zaten zo’ n 150
kinderen op houten bankjes. In kleine
groepjes zongen ze liedjes en dansten voor
elkaar. Het was duidelijk dat ze er goed op
geoefend hadden en ze waren dan ook trots
dat er gasten uit een vreemd land kwamen
kijken en voor hun applaudisseerden. We
hebben enorm genoten!. Ergens op een
binnenplaats werden er in een paar grote
pannen rijst met vlees bereid. Aan het eind
van de middag kregen alle kinderen een
zakje rijst en een zakje passievruchtensap.
We hebben die middag met een sociaal
werker en een priester kunnen praten over
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de situatie in een sloppenwijk. Veel mensen
zijn er ziek en sterven aan de gevolgen van
Aids maar ook andere ziekten zoals cholera,
want de hygiëne laat ook veel te wensen
over. Er is in zo’ n buurt bijvoorbeeld geen

watervoorziening, riool of geasfalteerde weg
Zo’ n bijdrage aan het Paasfeest heeft
natuurlijk niets te maken met structurele
verbeteringen, maar was voor die kinderen
een waar feest!

Wordt Donateur: voor 15 gulden per jaar (of meer) blijft U het Bona Baana
nieuws ontvangen en ondersteunt U kansarme jongeren in Oost Afrika!
 Gironummer 8081622 tnv. Stichting Bona Baana, Nijmegen
In het volgende Bona Baana nieuws
 Verslag van de Paas- aktie.
 De vorderingen rondom het realiseren van het trainingscentrum in Soroti.
 De organisaties Slum Aid Project (SAP) en Friends Of Children Association (FOCA) willen van start
gaan met een meiden - programma. Wie zijn deze organisaties, wat doen ze en hoe wil Bona Baana
hen ondersteunen.
 Enkele vrijwilligers van Bona Baana stellen zich nader aan U voor.

COLOFON
Stichting Bona Baana ondersteunt organisaties in
Oost Afrika die zich inzetten voor kansarme
jongeren.
Hoe werkt Bona Baana?
 Bona Baana wil een intermediair zijn tussen
organisaties en de juiste sponsors.
 Bona Baana organiseert activiteiten zoals
rommelmarkten en fancy - fairs.
 Bona Baana houdt donateurs op de hoogte
middels het 2 x per jaar uitbrengen van het
Bona Baana Nieuws.
 Bona Baana houdt informatiebijeenkomsten
voor vrijwilligers, donateurs en
belangstellenden.
 Bona Baana geeft voorlichting op scholen en
instellingen.
 Bona Baana kent geen overheadkosten: het
werk wordt verricht door vrijwilligers die
administratie- en reiskosten uit eigen beurs
betalen.
Stichting Bona Baana
Secretariaat: Toby Mulder
Jan de Wittstraat 63
6512 EH Nijmegen
 024-3605764
Email: bonabana@xs4all.nl
Postbank: 8081622
Berstuur
Voorzitter:
Arja de Bruyn
Penningmeester: Annie Meister
Secretaris:
Irma Verheggen
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