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Beste vrienden en vriendinnen,
Het nieuwe jaar staat voor de deur. En terugkijkend kunnen we vaststellen dat het een actief jaar geweest is voor onze stichting: de acties voor Care For Others, het Afrika festival, ons 5 jarig jubileum, de
rommelmarkten, de bingoavonden en wat al niet meer. In en rondom Nijmegen vonden verschillende
activiteiten plaats; maar ook in Uganda waar Toby en Wil van Bona Baana nog zeer recentelijk waren.
Hartelijk dank voor de ondersteuning die we dit jaar mochten ontvangen en wij wensen iedereen een
gelukkig en vreedzaam 2004!.

Bericht uit Uganda
Het is ochtend, hanen kraaien: de zon komt voorzichtig over
de heuvels van Kampala; uit de moskee klinkt de dagelijkse
oproep tot gebed: een wereldstad komt tot leven.
Het verkeer komt langzaam op
gang om een paar uur later de
stad als een blauwe walmende
prop te verstoppen. Het toenemende verkeer vormt een groot
probleem: iedereen komt overal
(nog vaker) te laat; als je hier al
een agenda hebt dan hou je die
waarschijnlijk al snel op zak.
Door de verkeerschaos beleven
boda boda’s (fiets- en bromfietstaxi’s) gouden tijden. ‘We
go?’ vraagt de jongen, zijn brommer langs me parkerend.
We suizen Namirembe hill af richting centrum en de bestuurder ontwijkt behendig obstakels en kuilen in de weg.
Het centrum van Kampala ziet er rijker uit dan zo’n vijf jaar
geleden: meer luxe winkels, enkele supermarkten en veel
banken en geldwisselkantoren. Voor de rijke bovenlaag is er
veel te koop. Voor de meeste Ugandezen is het alleen maar
gapen naar het onbereikbare. Uganda is immers naar onze
maatstaven nog steeds een straatarm land. Toch gaat het
relatief goed: een redelijke economische groei en het immense Aids-probleem komt langzaam onder controle.
“It’s your life, live it, love it” schreeuwt de metershoge reclamezuil met blije lachende Ugandezen.
Maar toch……je hoeft echt niet naar de sloppenwijken te
gaan om armoede te zien en Kampala is relatief rijk vergeleken met de rest van Uganda. En de oorlog in het noorden,
veroorzaakt door de rebellen van Joseph Kony, duurt al 17
jaar en boze tongen beweren dat het rijke zuiden helemaal
geen belang heeft bij een snelle beëindiging daarvan. Uganda koos de laatste jaren voor militaire inmenging in het
noordoosten van Congo, precies de plek waar goud, dia-

manten en coltan te halen zijn.
Inderdaad, het aloude verhaal.
Een deel van de recente economische groei heeft met deze ordinaire roof te maken.
Je hebt de neiging om als westerling dezelfde maatstaven te
hanteren die je thuis hanteert.
Maar zoals altijd heeft de ‘grote’
nationale politiek weinig te maken met de alledaagse ‘struggle
for life’ van de gewone mensen.
En dit land bungelt nog steeds
onder aan de mondiale welvaartsladder.
Wellicht gaat Nederland zijn ontwikkelingsrelatie herzien met
Uganda en Rwanda i.v.m. de
Congo-crisis maar dit zal langs
de gemiddelde Ugandees heengaan; van de overheid kunnen ze
weinig verwachten. Kleine effectieve ‘grassroot’ projecten uit de
gemeenschap zelf zullen in de
toekomst niet minder hard nodig
zijn. Op de volgende pagina kunt
u een beschrijving van zo’n sympathiek project lezen.

Bona Baana op Internet
www.bonabana.nl of
www.xs4all.nl/~bonabana

Het Mirembe Girls training centrum
Jonge meiden in Oost Afrika blijven een kwetsbare groep i.v.m. armoede, aids en natuurlijk de ongelijkheid
tussen man en vrouw; reden dat meiden nog steeds een belangrijke doelgroep voor Bona Baana zijn.
We zijn er dan ook trots op dat de meidenprojecten die we in het verleden ondersteunden nog steeds goed draaien en zelfvoorzienend zijn geworden. De
kapperstraining in Kisumu voor de tienermoeders is een moderne zaak die inkomsten verwerft en meiden opleidt die over het algemeen terug gaan naar hun
geboorteplaats om daar een eigen zaakje te openen. En ook de naaitraining in
Kampala met een daaraan gekoppeld leenfonds loopt op zo’n manier dat steeds
weer nieuwe meiden na de training de kans krijgen een eigen atelier te openen.
Tijdens ons verblijf in Uganda leerden we een nieuw beginnend meidenproject
kennen in Zzana, een arme wijk van Kampala; een project dat een duwtje in de
rug nodig heeft.
Het Mirembe Girls trainingscentrum in Kampala is een klein centrum dat twee
jaar geleden begonnen is kansarme meiden op te leiden tot nursery-teacher
(kleuterleidster). En het loopt aardig. Momenteel zijn er 72 meiden in training.
Niet alle meiden kunnen de training, die hier al veel goedkoper is, betalen. Dus
het komt nogal eens voor dat ook de teacher niet betaald kan worden. Maar met
de inzet en motivatie van het team blijft het centrum draaien en het hoofd boven water houden.
Ze hebben het aanbod uitgebreid met naai- en kooktrainingen. Met z’n tienen op twee naaimachines is echter wat krap en een moderner kooktoestel zou de kooktraining aanzienlijk verbeteren. Dan zouden ze ook
cake en brood kunnen bakken voor de verkoop, wat weer inkomsten genererend is. Zo hebben ze ook plastic stoelen die ze verhuren als iemand uit de community wat te vieren heeft. Een partytent zou hierbij al
zoveel inkomsten meer opleveren dat de teachers betaald kunnen worden!
Extra naaimachines, een kooktoestel en een partytent zouden al een grote verbetering voor dit centrum
zijn. Wij zullen een mogelijke aanvraag van deze organisatie serieus in behandeling nemen!

WILDE GANZEN
Inmiddels hebben de Wilde Ganzen
definitief besloten onze opbrengst
voor Care for Others 2003 met 70%
te vermeerderen. In het financieel
overzicht kunt hiervan het resultaat
zien.

Care For Others – Alwa technische school Soroti
De acties voor Care For Others zijn voorspoedig
en naar tevredenheid verlopen. En met de medefinanciering van de Wilde Ganzen kunnen we
beide projecten voor het nodige bedrag van
€ 19.815,20 financieren! De technische school
kan het komend voorjaar beginnen met de bouw
van een houtwerkplaats voor de praktijklessen
van de opleiding tot timmerman. Naast de school
is Care For Others een landbouwproject gestart
waar de leerlingen een dagdeel per week werk-

zaam zijn. Op deze manier kunnen ze hun
schoolgeld verdienen.
Bona Baana is na de acties van afgelopen jaar in
staat dit landbouwproject een goede impuls te
geven zodat niet alleen de jongeren er hun
schoolgeld kunnen verdienen, maar de organisatie ook in staat is inkomsten te genereren.
INKOMSTEN 2003
Donaties
Afrikamiddag Thiemepark
Vrijwilligersdag
Jubileumfeest
Wijkactie Unitas
Familiebingo

€
€
€
€
€
€

Totaal

€ 12.865,25

4939,28
5470,75
237,00
1827,00
241,00
150,22

Dit bedrag vermeerdert de Wilde Ganzen met
70% tot € 19.815,20. De actie voor Care For
Others kunnen we hiermee bijna afronden. Bedankt allemaal!!
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Globalisering
Bijna dagelijks verschijnt het begrip globalisering in de media en toch is het moeilijk om in ėėn zin de precieze betekenis van dit woord weer te geven. Meerdere betekenissen gaan schuil achter deze kreet. In ruime zin wordt hiermee bedoeld het (eeuwenoude) proces van ontmoeting, beïnvloeding en versmelting van
culturen. Dit proces kwam op gang na de eerste grote ontdekkingsreizen en is de laatste vijftig jaar in een
stroomversnelling terechtgekomen. Ook hier in Nederland eten we sinds de jaren zestig uit de wereldkeuken. De wereld wordt steeds kleiner, onze vakantiebestemmingen zijn steeds verder en exotischer. Deze culturele- vorm van globalisering heeft boeiende kanten en maakt ons in feite wereldburgers; de wereld als
smeltkroes van culturen die elkaar op een positieve manier beïnvloeden.
In engere zin wordt meestal economische globalisering bedoeld: een wereld die niet meer bepaald wordt
door afzonderlijke naties maar in feite geregeerd worden door internationale instellingen, banken en multinationals.
Onlangs -op 10 december, de internationale dag van de mensenrechten- werd het VN- rapport ‘The globalization of human rights’ gepresenteerd waarin gesteld wordt dat globalisering de sociale en economische
rechten van de mens bedreigt
Volgens de opstellers leidt globalisering ertoe dat geld, goederen, mensen en ideeën zich razendsnel over
de wereld verplaatsen. Dat proces vergroot de ongelijkheid tussen landen en tussen groepen. Grote beslissingen over de ontwikkeling van de wereldeconomie worden genomen in internationale bijeenkomsten
‘waar de machtigste landen akkoorden sluiten die steeds goed voor hen zijn, maar niet altijd in het openbare belang,’ aldus Ruth Gavison, een van de auteurs. Ook in dit rapport is Afrika de grote verliezer.
Overal ter wereld moeten mensen zich aanpassen aan de eisen van deze tijd en ‘Het Gouden Keurslijf’ van
het neoliberalisme aantrekken. Wie zich niet aanpast, blijft verpauperd achter. De sleutelvraag in de globaliseringdiscussie is of alle landen gelijke kansen hebben. Feit is dat de meeste ontwikkelingslanden gebukt
gaan onder torenhoge schulden en een oneerlijke handelspositie hebben ten opzichte van de rijke westerse
landen waar boeren en bedrijven miljarden dollars en euro’s aan subsidie ontvangen. In onderstaand kader
enige feiten en cijfers ter illustratie.
➢

De buitenlandse schuld van de ontwikkelingslanden bedraagt meer dan twee biljoen dollar en groeit nog
steeds. Het gevolg is een schuld van meer dan vierhonderd dollar per man, vrouw of kind in de Derde Wereld,
waar het gemiddelde inkomen in de armste landen minder dan een dollar per dag is.

➢

In ruil voor nieuwe leningen aan arme landen drongen kredietgevers in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw aan op ‘structurele aanpassingen’: overheidsgelden werden niet meer besteed aan zaken als onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen maar aan schuldaflossingen en exportbevordering.

➢

In 1980 bedroeg het dagelijkse gemiddelde aan valutatransacties tachtig miljard dollar, op dit moment wisselt
naar schatting vijftienhonderd miljard dollar per dag van eigenaar. Het overgrote deel van deze transacties
hebben geen productief- maar een speculatief doeleinde.

➢

Een koe op het westelijk halfrond ontvangt jaarlijks meer geld aan subsidies dan het gemiddelde inkomen van
een Rwandees.

Economische globalisering leidt tot een mondiaal casino waar grote sommen geld (zogenaamd ‘flipperkapitaal’) heen en weer schuiven; kapitaal dat voor het grootste deel helemaal niets van doen heeft met het
produceren van echte goederen en diensten voor echte mensen. In 1998 bedroeg de jaarlijkse wereldhandel in koopwaar en diensten 6,5 miljard dollar, gelijk aan 4,3 handelsdagen op de valutamarkten.

Wordt Donateur: voor € 7 per jaar (of meer) blijft u het Bona Baana nieuws ontvangen
en ondersteunt u projecten voor kansarme jongeren in Oost-Afrika!
Gironummer 8081622 t.n.v. Stichting Bona Baana Nijmegen
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Uganda – een vergeten oorlog
“De humanitaire situatie in Noord-Uganda is
slechter dan in Irak, of ergens anders in de wereld.”. Dat zei Jan Egeland, een hoge functionaris
van de Verenigde Naties, onlangs na een bezoek
aan dat gebied. Volgens hem is het ‘een morele
wandaad dat de wereld zo weinig doet voor de
slachtoffers van de oorlog, en dan vooral voor
kinderen. Het conflict in Noord-Uganda is het
grootst vergeten en genegeerde humanitaire
spoedgeval in de wereld,’ aldus de geschokte VNfunctionaris.
Het moorddadige LRA (Verzetsleger van de Heer)
strijdt in Noord-Uganda al sinds 1988 tegen de
regering van president Yoweri Museveni. In onze
vorige nieuwsbrief beschreven we de onrust in
Noord-Uganda. Tot onze grote schrik was het
rebellenleger afgelopen oktober doorgedrongen
tot in Soroti waar een van de
Bona Baana projectpartners
verblijft. Ook Alwa Technical
School is door het rebellen
leger aangevallen.
We ontvingen vreselijke, onbeschrijfelijke verhalen: twee
jongens van Alwa vonden
hierbij de dood en drie meisjes zijn ontvoerd en sindsdien
vermist. Rondom Soroti zijn
alle plattelandsbewoners de stad ingevlucht en
leven daar onder barre omstandigheden. Een
aantal weken heeft de school niet kunnen draaien. Een aantal weken leefde Soroti in voortdurende angst voor nieuwe aanvallen. Gelukkig is het
daar op dit moment weer rustig. De Verenigde
Naties schatten dat er de afgelopen jaren al twintigduizend kinderen zijn ontvoerd. Alleen al het
afgelopen jaar zouden meer dan achtduizend
kinderen zijn ontvoerd en gedwongen om mee te
vechten. Veel kinderen uit Noord-Uganda zijn
gevlucht naar de grotere steden om daar op
straat de nacht door te brengen. Ze voelen zich
daar veiliger dan thuis, waar ze elk moment het
slachtoffer kunnen worden van een ontvoering.Het actualiteitenprogramma Netwerk heeft
deze maand een documentaire uitgezonden over
de situatie in Noord Uganda; deze is op internet
online te zien: www.netwerk.tv (dossier Uganda).

Oost-Afrikaanse pindasoep
De pinda is een veel voorkomend ingrediënt in Afrikaanse gerechten. Hoewel de pinda waarschijnlijk van oorsprong uit ZuidAmerika komt, is het ook in Afrika populair geworden; het volgende
recept is geschikt voor 4-6 personen.
750 ml. kippenbouillon
1 middelgrote ui; grof gehakt
1 grote prei; incl. 5 cm groen, gewassen en in ringen
2 middelgrote wortels; in stukjes van 1 cm
4 eetlepels rijst; lange korrel
cayennepeper; naar smaak
zout; naar smaak
125 milliliter pindakaas
Doe bouillon, ui, prei en wortels in een grote soeppan en breng het
snel aan de kook. Verminder de vlam en laat het 30 minuten
zachtjes koken. Pureer de soep en breng het weer aan de kook.
Voeg rijst, cayennepeper en zout toe en laat het nog 20 minuten
zachtjes koken tot de rijst gaar is.
Doe een kopje soep in een kom, meng dit met de pindakaas en
voeg het weer toe aan de soep. Nog 5 minuten zachtjes laten koken en direct daarna opdienen.

Mededelingen
Bona Baana zoekt afgeschreven laptops voor
projecten in Tanzania en Uganda. Deze
kunnen prima ingezet worden in gebieden zonder elektriciteit m.b.v. zonneenergie.

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 minder dan 5%
❖ Vrijwilligers betalen zelf reiskosten
Stichting Bona Baana
Secretariaat: Toby Mulder en Gé Hirdes
Pontanusstraat 20, 6524 HG te Nijmegen
 024-3240904/3605764
Internet: www..xs4all.nl/~bonabana
Email: bonabana@xs4all.nl
Postbank: 8081622

Schenkingen aan Bona Baana fiscaal aftrekbaar
De Belastingdienst heeft Bona Baana erkend als “stichting die het algemeen nut dient”.
Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.
Voor meer informatie: bonabana@xs4all.nl
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