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Beste vrienden en vriendinnen,
We zijn alweer bijna aan het eind van 2002, een jaar dat voor Bona Baana een succesjaar was.
Naast inkomens van eigen acties en donaties van u allen, hebben we dit jaar bij verschillende
fondsenorganisaties geld gevraagd om zo een tweede project voor kindgezinnen in Rwanda te
kunnen ondersteunen; hierover meer op de volgende pagina.
Op 11 januari 2003 is er in Utrecht een landelijke Uganda-dag met muziek, discussie en theater;
meer informatie leest u op de achterpagina.
Wij wensen u allen een heel gelukkig en rechtvaardig 2003 toe. Van ons kunt u in het nieuwe jaar
dezelfde inzet en enthousiasme verwachten als in het afgelopen jaar; wij hopen wederom op uw
steun en betrokkenheid in het nieuwe jaar te kunnen rekenen!
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Bezoek aan TEMAK in Kisumu 1 Juli 2002
Afgelopen zomer bezocht onze voorzitter Arja de Bruyn Temak, de organisatie voor tienermoeders
in Kenia. In 2000 heeft Bona Baana actie gevoerd voor Temak die wilde uitbreiden met een
kapperstraining en dit hebben ze met onze financiële ondersteuning van € 7465,- kunnen
realiseren.
“Het was spannend om een bezoek te brengen
aan een project waarvoor we ons zo hebben
ingezet. Zou het project ook zo lopen zoals wij ons
dat vanuit Nederland voorstellen? Joab en
Philomena, de initiatiefnemers van Temak, hebben
me rondgeleid en ze waren erg trots te kunnen
vertellen hoe de ondersteuning is gebruikt en wat
dit voor de meiden betekent.
Het opvangcentrum van Temak ligt aan de rand
van een sloppenwijk; als ik aankom ontmoet ik 5
meiden en hun trainer. Ze zijn bezig om de
basisvaardigheden van Afrikaans haarvlechten te
leren. Het ziet er erg creatief uit wat ze hier
allemaal met haar doen! Als deze meiden deze
vaardigheden onder de knie hebben stromen ze
door naar de kapsalon in het centrum van de stad.
Het heeft een tijdje geduurd voordat Temak
hiervoor een geschikte en betaalbare ruimte had
gevonden. Ook een verbouwing was noodzakelijk.
De kapsalon was net 3 maanden open, dus een
mooi moment om een bezoek te brengen. Omdat
het maar zo’n 10 minuten lopen van het centrum
is, gaan we er meteen even langs. Ik was onder
de indruk van de mooi ingerichte ruimte. In de
kapsalon is Monica, een fulltime trainster,
aanwezig die de meiden in opleiding begeleidt.

Er waren 4 meiden bezig om het haar van
een vrouw in te vlechten. Ze krijgen rond de
3 klanten per dag, maar met 1 klant zijn ze
dan wel een paar uur zoet. Momenteel zijn
er 18 meiden in training. De trainers van de
verschillende beroepsopleidingen worden
betaald van de opbrengsten van de
kunstnijverheid die ook door de
tienermoeders gemaakt wordt.
Het is erg leuk om te horen dat het goed
gaat met het project en dat het nu, na drie
maanden, al financieel zelfstandig draait!
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De Rwanda-projecten van 2002
Startpaketten voor kindgezinnen in
Kanombe district
Dit project voorziet in het begeleiden van
25 kindgezinnen voor de periode van 5 jaar: het
opknappen van de huisjes, medische begeleiding,
landbouwhulpmiddelen, zaaigoed en counseling.
Kosten totaal € 31.250,-, dit komt neer op
€ 72,50 per kind per jaar. Dit bedrag is via
fondsenwerving bij elkaar gebracht.
Start project augustus 2002.
Het carwash-restaurantproject in Muhima, Kigali
Doel: het opzetten van een leer/werkplaats voor
kansarme jongeren in Kigali. Een plek waar ze kunnen
leren, werken, sporten en sparen. Een goede
begeleiding van de jongeren staat centraal. Na
ongeveer een jaar krijgen nieuwe jongeren een kans.
Kosten totaal € 27.272,- Onze inkomsten via donaties
en acties worden verdubbeld door de overheid(NCDO).
Vermoedelijke start project: februari 2003.

Interviews met de kinderen
Afgelopen najaar heeft het team van People for
People, die de projecten begeleidt, een aantal kinderen
gevraagd wat ze van het project vonden. Hier volgt het
verhaal van Kanani en Florence.
“Terug naar mijn oude manier van leven”
Op het moment dat ik weer eens rondhing op het
Rwabutenge centrum en probeerde de tijd de doden met
mijn “intieme vriend” (mijn draagbaar radiootje), kwam
iemand van het plaatselijke bestuur naar me toe en vroeg
me hoe het voor me zou zijn om weer een thuis te hebben.
Daarmee bedoelde hij dat ons –tijdens de genocide van ’94
volledig verwoeste- huisje herbouwd zou worden en dat er
daarnaast gratis schoffels, zaden en voedsel verstrekt
zouden worden!
In eerste instantie kon ik mijn oren niet geloven na zo’n
lange tijd bedelend doorgebracht te hebben.
Op dit moment zijn de bakstenen en ijzeren golfplaten
aangekomen en ben ik erg blij om binnenkort weer in mijn
eigen huisje te kunnen verblijven en opnieuw uit onze oude
tuin te kunnen eten.
Kanani, 17 Jaar – Rwabutenge center, Kigali Rwanda

Rwanda behoort tot een van de
armste landen ter wereld. Op dit
moment verkeert het land in een
economische crisis, mede
veroorzaakt door de ingestorte
koffiemarkt. Koffie is een van de
belangrijkste exportproducten.
Ongeveer 70% van de mensen
leeft onder de armoedegrens.De
totale schuldenlast bedraagt 1,3
miljard dollar

In 1975 hadden de
ontwikkelingslanden nog vrijwel
geen schulden. Sinds de oliecrisis
steeg de olieprijs zeer snel en
daarmee ook de schuldenlast. In
1999 bedroeg deze al 2.200
miljard dollar. Alleen al aan rente
moeten de ontwikkelingslanden
jaarlijks 250 miljard dollar
terugbetalen. De totale
ontwikkelingshulp is wereldwijd
50 miljard dollar. Op dit moment
betalen arme landen geld aan de
rijke landen! Iedere inwoner van
een ontwikkelingsland is
ongeveer 500 gulden schuldig
aan het Westen.

“Een radicale verandering in mijn
alledaagse leventje”
Ik stond weer op het punt voor de
zoveelste keer het straatleven op te
pakken vanwege de afschuwelijke
armoede thuis, toen ik in contact
kwam met een staflid van People for
People. Hij vertelde mij, dat ik
tuingereedschappen, zaden, voedsel
en dekens zou krijgen om een nieuw
leven te kunnen beginnen en dat er
regelmatig begeleiding zou zijn bij het
verbouwen van groenten en fruit.
Nu ik dit schrijf, groeien onze
gewassen prima en heb goede hoop
dat we een prima oogst krijgen en ik
het straatleven achter me kan laten. Ik
ben blij dat ik op deze manier in staat
ben voor mijn andere vier broertjes en
zusjes te zorgen.
Florence Nizeyimana, 16 Jaar Rwabutenge center, Kigali-Rwanda

2

Inkomsten Rwanda projecten stichting Bona Baana 2002
Fondsen en giften voor startpaketten
Starren B.V. Veghel
Emmaus Wageningen
Emmaus Den Haag
Emmaus Eindhoven
Emmaus Bilthoven
Emmaus Breda
Emmaus Haren
Paul Tensen Stichting
R.C. Maagdenhuis
S.O.S. Rommelmarkt
Totaal

€ 9075,60
€ 4500,€ 1000,€ 4500,€ 4500,€ 1500,€ 1250,€ 1000,€ 2225,€ 1700,€ 31.250,60

Bona Baana-acties voor de autowasplaats
Donaties
Informatiemiddag februari
Afrikamiddag Thiemepark
Informatieavond mei
Actie stichting Overal
Familiebingo’s
Refter oud papier
Vrijwilligersmarkt
Actie stichting Pit

€ 7469,57
€
64,-€ 3350,-€
80,-€ 1650,-€
35,35
€ 307,-€ 142,-€ 500,-

Totaal

€ 13.597,92

Nb bovenstaand bedrag wordt door het NCDO
verdubbeld.

Zo lang de wereld -rijk genoeg om overal een eind te maken aan de armoede- is verdeeld in zij die
bezig zijn met de problemen van de overvloed en zij die geconfronteerd worden met de problemen
van schaarste, zullen vrede en vrijheid breekbaar blijven.
Nelson Mandela

Wapiganapo tembo nyasi huumia. (Swahili)
When elephants fight, the grass gets hurt. (English)
(betekenis: de gewone mens is een altijd een speelbal van grote krachten)

Bottendaal swingt !
De opbrengst van de zinderende Afrika middag op 6 juni 2002 bedroeg € 3350,-- en kwam
helemaal ten goede aan het Rwanda project.

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
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KWATANIZA

STOOFSCHOTEL VAN KEKERERWTEN

Solidariteitsvereniging Oeganda

Oeganda dag 11 januari 2003
14.00 uur: Symposium: Dilemma’s van
ontwikkeling: Oeganda als casus
Wat kun je het beste doen als je wilt bijdragen aan de
ontwikkeling van een land als Oeganda? Is kleinschalig
ontwikkelingswerk het beste? Blijft het missionarissenwerk? Of kunnen we het beter overlaten aan internationale
(vrij-)handel? Over deze dilemma’s kunt u in een levendig
debat van gedachten wisselen met Marc Broere, journalist en
Oeganda- kenner; Peter Vermaast, journalist en mede-auteur
van “Te gast in Oeganda” en een aantal andere derde wereld
deskundigen.

20.00 uur: Theater: de meisjes van Aboke
Deze voorstelling vertelt het waargebeurde verhaal van twee
kindsoldaten die worden ontvoerd uit hun kostschool in
Aboke, in het noorden van Oeganda. Zij wisten uiteindelijk
weer te vluchten uit het zogenaamde “leger van de Heer”.

Toegang

‘Oude vrouwen donker en krom / sjokken voort met
hun schoffel / op weg naar maïsvelden vol onkruid,’
schrijft de Keniaanse dichteres Marina Gashe in Het
Dorp. Voor 80 procent van de Keniaanse bevolking
van 29 miljoen mensen is de landbouw het
belangrijkste middel van bestaan.. Maïs, al dan niet
gegroeid temidden van onkruid, is het belangrijkste
landbouwproduct, gevolgd door sorghum, cassave,
bonen en fruit.
150 g kekererwten
4 tomaten, in stukjes gehakt
1 ui, grof gehakt
2 teentjes knoflook, geperst
1 theelepel gemberpoeder of ½ theelepel verse
gember, fijngehakt
1 theelepel gemalen komijn (djinten)
1 theelepel gemalen korianderzaad
½ theelepel chilipoeder
sap van 1 citroen
2 eetlepels verse koriander, gehakt
olie
peper
zout
Verhit de olie en fruit de ui 5 - 8 minuten tot deze
goudgeel is. Voeg dan de knoflook toe, evenals de
gember, de gemalen koriander, het chilipoeder, en
peper en zout, en blijf goed roeren.
Voeg nu de tomaten toe en laat ze 5 - 10 minuten
smoren op een lage warmtebron. Roer alles steeds
even om.Schep nu de kikkererwten erbij met het
citroensap en de verse koriander.
Pureer het mengsel heel grof met een lepel of
pureestamper en laat het gerecht voor het opdienen
nog 10 - 15 minuten doorwarmen.
bron : Van andere markten

Symposium: gratis. Readers € 5,-. Theater: € 6,-.

Maaltijd
Tussen symposium en theater kunt u voor € 6,- een
eenvoudige maaltijd nuttigen
Let op: u kunt alleen een maaltijd nuttigen als u zich vooraf
aanmeldt.

Opbrengst
De opbrengst van deze dag gaat naar het project “sponsoring
kinderen Oeganda”. Dit project steunt opvangcentra in
Oeganda voor ex-kindsoldaten.

Aanmelden en informatie
Graag vooraf aanmelden bij: kwataniza@planet.nl. Of tel:
Koen Zonneveld: 0252 – 344 909/ 06 – 51255927

11 januari 2003: kom naar de Oeganda dag
Cultureel centrum Parnassos, Kruisstraat 201,Utrecht

Bona Baana in 2003
In 2003 gaan wij ons opnieuw inzetten voor de organisatie
“Care for Others” in Uganda. In 1999 heeft Bona Baana het
mogelijk gemaakt dat het Alwa Technical Institute” werd
gebouwd, waar weeskinderen een beroepsopleiding krijgen.
Meer informatie in onze volgende nieuwsbrief!

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 2x per jaar op de
hoogte gehouden via het Bona Baana
nieuws
 Bona Baana houdt informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers,
donateurs en belangstellenden
 Bona Baana geeft voorlichting op
scholen
 Bona Baana heeft lage overheadkosten: in 2002 was dit 5%
 Vrijwilligers betalen zelf administratieen reiskosten
Stichting Bona Baana
Secretariaat: Toby Mulder en Gé Hirdes
Pontanusstraat 20, 6524 HG Nijmegen
 024-3240904/3605764
Internet: www..xs4all.nl/~bonabana
Email: bonabana@xs4all.nl
Postbank: 8081622
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