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n i e u w s b r i e f
Beste vrienden en vriendinnen
Alweer de vijfde nieuwsbrief aan het einde
van een goed jaar. We zijn in 2001 aan
het werk geweest voor People For People
in Rwanda en hebben ƒ 39.000,- bij elkaar
gekregen. We hebben inmiddels ook
besloten dat we in het nieuwe jaar
doorgaan voor deze organisatie die zich
inzet voor de weeskinderen en
kindgezinnen van Rwanda. Op een
afstand is het moeilijk voor te stellen hoe
groot de armoede en de behoefte van
deze kinderen is. In deze nieuwsbrief vindt
u een korte reisimpressie en leest u hoe
Bona Baana kan helpen.
Wij wensen u een gelukkig en vooral
vreedzaam 2002 toe.
Verhaal van Christine
“Mag ik me even voorstellen? Ik ben
Christine en dit is mijn tweelingbroer
Christian; we denken dat we 14 jaar zijn.
Tijdens de oorlog zijn we gevlucht.
We hebben ons tussen het riet in het
moeras verstopt, samen met onze broertjes
en zusjes. We waren toen nog klein en heel
bang. Na een hele lange tijd kwamen er
mensen om ons te helpen en hebben we een
paar jaar in vluchtelingkampen gewoond.
Onze ouders en een van onze broertjes zijn
er niet meer, maar gelukkig zijn wij nog bij
elkaar. Na de oorlog konden we terug naar
ons huis. Wij zijn arm, werken heel hard en
hebben niet altijd te eten, maar wel bijna
elke dag.

We staan om 5 uur s’ochtends op. Christian
gaat dan jerrycans met water halen op een
tweedehands fiets die hij van People for
People gekregen heeft. Dat water verkoopt
hij dan voor een dubbeltje aan mensen die
daar geen tijd voor hebben. Dan gaan we op
het land werken waar we bananen en bonen
verbouwen; Fromina, mijn zusje, maakt de
bonen klaar.
Soms gaat Christian stenen sjouwen maar
daar wordt hij heel moe en soms zelfs ziek
van. Hij zou het liefst automonteur worden
en geld voor ons verdienen; ik zou het liefst
willen dat ons dak van het huis werd
gerepareerd. Want als het nu regent moeten
we met z’n vieren in een bed slapen.”
Christine.
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Kigali, juni 2001,
We maken ons op voor
een werkbezoek van 5
weken aan Oost Afrika. In
een land als Rwanda krijg
je bepaald geen
vakantiegevoel als je in
de hoofdstad aankomt:
veel mensen die letterlijk
getekend zijn door de
oorlog van ’94.
Vergeleken met Kampala
is Kigali maar een dorp,
gebouwd op meerdere
heuvels. In de lokale
taxibusjes moeten we
flink inschuiven. Change
money? De informele
economie bloeit en tiert
welig, overal mensen met
hun koopwaar: nepleer,
slecht gekopieerde
cassettebandjes, oude
tijdschriften enz.
Regelmatig eten we in
lokale gelegenheden
waar de spaarzame
toeristen niet komen, iets
dat zeer gewaardeerd
wordt. Dan komen ook
gesprekken op gang over
de oorlog, de problemen
van het land maar vooral
de hoopvolle toekomst:
het verleden mag niet
vergeten worden maar

mag ook nooit meer
terugkomen! Ook
Rwanda wil graag meer
welvaart. Het is een
prachtig land waar een
kleinschalige vorm van
toerisme broodnodige
dollars zou kunnen
opleveren.
Ik besef dat dit land

weinig in de internationale
pap te brokkelen heeft:
92% van de mensen
werkt in de landbouw,
voor eigen gebruik of om
langs de weg te
verkopen, geen
delfstoffen en nauwelijks
internationale handel.
Bijna alles is import,

aangevoerd in oude
trucks over stoffige
wegen, vanuit de verre
havens van Kenia. Maar
vooral het wankel sociaal
en politiek stelsel maken
het perspectief van dit
verscheurde land niet
positief. Maar toch….
bijna iedereen is heel erg
hoopvol.
In de tweede week van
ons verblijf brengen we
een bezoek aan een
tweetal kindgezinnen. Via
een tolk en een vijftal
lokale woorden praten we
met elkaar en zijn we niet
alleen de witte
weldoeners. Op zo’n
moment voel ik als nooit
tevoren, de bevoorrechte
positie dat ik in een rijk
geland geboren ben waar
het al meer dan vijftig jaar
vrede is. Maar ook het
besef en de
verantwoordelijkheid dat
veel van de problemen
hier, uiteindelijk door ons
veroorzaakt zijn. De
globaliseringsdiscussie
op een paar vierkante
meter!
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People For People (PFP), Kigali,
People For People is een Rwandese
organisatie(NGO) die na de genocide van
1994 begonnen is met het ondersteunen
van kinderen in moeilijke omstandigheden.
Het aantal straatkinderen en kindgezinnen
waren na deze tragedie enorm gestegen
en velen verloren hun hele familie.
Fred Kasigwa is de initiator van deze
organisatie. Hun doelstelling is om deze
zwaar getraumatiseerde jongeren te
begeleiden en rehabiliteren door middel
van praktische ondersteuning, counseling
en inkomsten genererende aktiviteiten. De
organisatie bestaat uit 16 vrijwilligers, ze
begeleiden op dit moment 20 kind-

gezinnen en hebben 39 weeskinderen
ondergebracht in pleeggezinnen. Ook
begeleiden ze straatkinderen en jongeren
die op die markt willen werken.
PFP helpt hen zich te organiseren in
bijvoorbeeld groepjes die vis vervoeren.
Het is belangrijk dat deze kwetsbare groep
een eigen inkomen kan verdienen zonder
uitgebuit te worden. Daarom wil PFP meer
inkomsten genererende projecten starten
zoals hun bakkerij, waar ze kunnen leren
werken en werken.
In 2002 gaat Bona Baana door met het
realiseren van twee projecten van deze
organisatie. Op de volgende pagina is hier
meer informatie over te vinden.
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Ondersteuning voor 25 nieuwe
kindgezinnen
PFP heeft financiële ondersteuning nodig
voor de humanitaire zorg van 25
kindgezinnen in Kanombe district (totaal
100 weeskinderen). Zij wil deze gezinnen
die in extreme armoede leven, 5 jaar lang
kunnen begeleiden en helpen met de
meest elementaire behoeften in de vorm
van startpakketten.
Bona Baana beseft-alhoewel zij in principe
alleen structurele projecten ondersteuntdat dit een eerste noodzakelijke stap is.
Met dit project worden deze kinderen uit
een extreme armoede situatie gehaald.
Het totale budget komt neer op 68.750,-.
Dit is een groot bedrag: daarom zijn we
ook actief aan het werven bij andere
fondsenorganisaties
. Enkele voorbeelden:
• Het renoveren van de huisjes; met
name waterdicht maken door de
kapotte golfplaten daken te
vernieuwen en het aansmeren en
dichten van vloer en muren.
• Het aanschaffen van beddengoed en
zeep.
• Het aanschaffen van muskietennetten
en anti-malariatabletten.
• Het aanschaffen van spaden en
schoffels voor het bewerken van het
land.
• Het verstrekken van zaden; erwten,
bonen, maïs, pinda’s etc.
• Het verstrekken van gedroogd en
ingeblikt voedsel en olie.

Daarna zijn weer nieuwe jongeren aan de
beurt, zodat velen van het project kunnen
profiteren! Om dit plan uit te werken zal
zo’n 40.000,- nodig zijn. Ook het opzetten
van een microkredietsysteem is een
beginnend idee om zo jongeren een kans
te bieden om iets op te zetten met een
lening die ze binnen een bepaalde tijd
terugbetaald moeten hebben.

STARREN B.V. schenkt f 20.000,Aan het eind van een fantastisch jaar
kregen wij het bericht dat het Veghelse
bedrijf Starren B.V. het komend jaar onze
projecten in Rwanda mee gaat
financieren. Een beter begin van 2002
hadden wij ons niet kunnen voorstellen!

FINANCIEEL OVERZICHT 2001
Inkomsten
Bedrag
Giften en donaties
ƒ 5906,95
Familie Bingo’s
ƒ 647,20
ƒ 750,Wijkactie de Ark
Paasactie Refter
ƒ 22.500,Picknick Thiemepark
ƒ 4243,ƒ
Vrijwilligersmarkt
242,ƒ 1100,Jan Stroeken 50jr
Refter Oud Papier
ƒ
437,75

Actie Unitas
Losse verkoop
Totaal

ƒ 1247,30
ƒ 1926,85
ƒ 39.001,05

De autowasplaats met lunchplek
PFP heeft een aantal jongeren
georganiseerd in een autowasplaats.
Momenteel is het een modderige plek
waar zo’n 10 jongeren onder begeleiding
van PFP een centje bij verdienen. Het plan
is om de autowasplaats met cement te
verharden en daar ook een lunchroom te
starten. Dit zou dan net als de bakkerij een
leerwerkplaats kunnen zijn voor 20-25
jongeren. Deze werken (en sparen) daar 1
tot 2 jaar. Een rehabilitatieproces waarin
de jongeren nieuwe doelen creëren in hun
leven. Veelal willen ze terug naar hun
thuisdorp om een nieuwe start te maken.

 Bezoek

onze website
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Wordt Donateur: voor 7 euro per jaar (of meer) blijft u het Bona Baana nieuws ontvangen en
ondersteunt u kansarme jongeren in Oost Afrika!
 Gironummer 8081622 t.n.v. Stichting Bona Baana, Nijmegen

A G E N D A e n M E D E D E L I N G E N
 Rwanda informatiemiddag 10 februari
Plaats: de Refter, Beek-Ubbergen
Aanvang 14.00uur. Na afloop een
multiculturele borrel!
 Grote Afrikamarkt in het Thiemepark
te Nijmegen op 2 Juni t.b.v. ons
Rwanda-project.. Aanvang 13.00uur
picknick, rommelmarkt, Afrikaanse
markt, optredens enz.
 Meer informatie over Rwanda op Internet:
www.wereldsolidariteit.be/partners/rwanda
www.minbuza.nl
 Jan Stroeken vierde in juni zijn 50e
verjaardag; in plaats van kado’s vroeg hij een
donatie voor Bona Baana; deze actie leverde
f 1100,- op. Bedankt Jan!
 Bona Baana is dringend op zoek naar
een secretariaats- en opslagruimte in
Nijmegen. Wie weet iets?

Zonnepanelen in Soroti
Samen met Stichting Overal in Nijmegen
hebben we ervoor gezorgd dat op Alwa
Technical Institute (het eerste Bona Baana
project) nu zonnepanelen zijn geïnstalleerd
t.b.v. de verlichting. Zonne-energie heeft
zeker in Afrika een grote toekomst en een
voorbeeldfunctie. Daarom zijn we er trots op
dat dit project op deze wijze gerealiseerd is.

Colofon
Stichting Bona Baana ondersteunt lokale organisaties in
Oost Afrika die zich inzetten voor kansarme jongeren
Hoe werkt Bona Baana?
 Wij willen een intermediair zijn tussen organisaties
en de juiste sponsors
 Wij organiseren activiteiten zoals rommelmarkten
en fancy fairs
 Donateurs worden op de hoogte gehouden middels
het Bona Baana nieuws, 2x per jaar.
 Bona Baana houdt informatiebijeenkomsten voor
vrijwilligers, donateurs en belangstellenden
 Bona Baana geeft voorlichting op scholen
 Bona Baana kent geen overheadkosten; vrijwilligers
betalen zelf administratie- en reiskosten
Stichting Bona Baana
Secretariaat: Toby Mulder
Jan de Wittstraat 63
6512 EH NIjmegen
 024-3605764
Internet: www.bonabana.nl
Email: bonabana@xs4all.nl
Postbank: 8081622
Bestuur:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Verkoop craft bij Stichting Overal
Verkoop TEMAK kunstnijverheid
Bona Baana zal in 2002 producten verkopen die
gemaakt zijn door tienermoeders, verbonden aan
onze partnerorganisatie TEMAK uit Kenia.
Te koop zijn o.m.: poppen, mobiles, fotolijstjes,
sieraden, bureauaccessoires en kaarten. De
meiden krijgen een eerlijke prijs en een deel van
de opbrengst gaat naar het centrum zelf, waar
tienermoeders een training krijgen.
Interesse? Bel ons secretariaat.

Arja de Bruyn
Annie Meister
Irma Verheggen
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