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Beste vrienden en vriendinnen,
We kijken weer terug op een geslaagd jaar van onze stichting. Goed lopende projecten en veel aantal
enthousiaste vrijwilligers hier in Nederland. Speciaal was de landelijke Uganda-dag afgelopen najaar in
Utrecht, die georganiseerd was door Kwataniza en Bona Baana: een vruchtbare ontmoeting van allerlei
mensen en organisaties die betrokken zijn bij projecten in Uganda. Ook bijzonder was de EK 2004 voetbalpool in juni die € 2000,- opbracht voor een sportief verzoeningsproject in Rwanda.
In dit nummer kunt u het reisverslag lezen van bestuurslid Irma Verheggen, die afgelopen zomervakantie
een bezoek bracht aan Uganda en het Mirembe project in de sloppenwijken rond Kampala.
Bovendien wensen wij u een voorspoedig en vreedzaam 2005 toe namens al onze vrijwilligers!

“Ons geluk is altijd in verhouding met ons vermogen het te dragen”- Afrikaanse wijsheid

Bezoek aan MIREMBE GIRLS TRAINING CENTRE
“Mzungu, how are you?”. Alweer enkele maanden terug in Nederland hoor ik deze vraag nog regelmatig……helaas enkel in gedachten. Warme herinneringen aan drie weken Uganda komen op; vooral Lydia
en het Mirembe Girls Trainingscentre hebben een diepe indruk achtergelaten. Na onze eerste ontmoeting met Lydia Kamya wist ik al dat ik haar niet snel meer
zou vergeten. Het is een inspirerende, intelligente en energieke Afrikaanse mama van over de 50. Ze werkte eerst bij
de dienst Sociale Zaken en heeft nu haar pensioengeld,
haar hart en haar leven volledig gestoken in het vergroten
van kansen voor jonge meiden. Lydia: “De jongeren en
vooral de meiden moeten leren dat ze zelfstandig hun leven
vorm kunnen geven. Ze moeten de kansen krijgen om zich
te ontwikkelen tot onafhankelijke volwassenen met verantwoordelijkheidsgevoel. Als een jonge meid een vak kan leren, zal ze niet op haar vijftiende haar eerste kind krijgen en
op haar achttiende aids.”
Als we het centrum bezoeken, gelegen in een sloppenwijk
aan de rand van Kampala, blijkt dat Lydia de problematiek
en haar idealen niet alleen mooi kan verwoorden, ze kan ze
-zelfs onder zeer primitieve omstandigheden- praktisch
vormgeven. We lopen met haar door het Mirembecentre dat
zo vol van activiteiten zit dat het bijna letterlijk uit zijn voegen barst: er is een kookcursus, een kliniek, computertraining, kinderopvang, naaitraining en een opleiding tot kleuterleidster voor zo’n 80 jonge meiden.
Als we het gebouw binnenlopen, staan we gelijk middenin de kliniek. Hier werken twee verpleegsters,
een gezondheidsvoorlichtster en een aids-counselor in drie te kleine ruimtes. Aan de deurpost worden
de baby’s gewogen en de administratie gebeurt in het halletje, de veranda doet dienst als wachtruimte
en voorlichtingscentrum. Terwijl de baby’s het op een schreeuwen zetten lopen wij enkele meters verder
alweer op tegen een volgende activiteit. Een tiental jonge meiden naait uitgeknipte oude cementzakken
met garen aan elkaar. Pas als ze de patronen van de jurken en schooluniformen perfect aan elkaar kun-

nen naaien mogen ze op een van de drie functionerende naaimachines aan de slag met stof. Ik denk
aan de stapels stoffen die bij mijn ouders onder de winkel in de kelder liggen, in Nederland niet meer te
verkopen, want de kleuren en de prints zijn uit de mode.
Het geratel van de naaimachines en de zingende kinderen uit de crèche zijn goed te horen in de grootste ruimte van het gebouw, het klaslokaal voor de toekomstige kleuterleidsters. We worden hier zingend
welkom geheten en krijgen mooie bedankwoorden te horen voor het steunen van Mirembe. Als we zoveel activiteiten op zo weinig vierkante meters aan den lijve ondervonden hebben is het ons helemaal
duidelijk dat de ruim € 15.000,- van Bona Baana en HIVOS hier goed besteed gaan worden.
Eenmaal buiten zien we dat Lydia er geen gras over heeft
laten groeien. Een week nadat ze het geld ontvangen had
deze zomer, zijn de bouwactiviteiten gestart. De geulen
voor de funderingen van de twee nieuwe leslokalen zijn
met behulp van vele mannenhanden gegraven en als we
twee weken later terugkomen is de funderingsmuur al
klaar. Dat het iets meer geld gekost heeft dan begroot komt
omdat ze de fundering zo stevig hebben gemaakt dat er later eventueel een tweede verdieping bovenop kan. De muren van kantine zijn ook al gebouwd en we zien enkele
mannen flink zwetend en zwoegend in de weer met kilo’s
zand en stenen. In het achterste deel van de kantine gaan
straks de kookcursussen gegeven worden en in het voorste deel aan de straat gelegen gaan ze schoon drinkwater, soda’s en bakproducten verkopen. Hierdoor
krijgen ze als centrum wat inkomsten voor toekomstige activiteiten en vaste lasten. Via de veranda, waar
nog steeds vrouwen met kinderen op een consult wachten, lopen we weer terug naar binnen. We zijn
niet alleen onder de indruk van Lydia, we hebben kennisgemaakt met een enthousiast en krachtig stel
vrouwen, die de arme meiden in de omringende sloppenwijken een reële kans bied op een onafhankelijke en sterkere positie in de samenleving.
Als we, een week later, met Lydia door de troosteloze sloppenwijken van Zzana lopen, zien we dat ook
de community haar een warm hart toedraagt. Ze kent vele vrouwen, meiden en kinderen en ze noemen
haar allemaal mammie. “Mammie, how are you?”. Ze vraagt
hen ook hoe het met ze gaat en als ze ziet dat een van de meiden haar baby met behulp van hekserij behandelt dringt ze aan
op een bezoek aan de kliniek van het centrum. Ze spreekt ook
haar zorgen uit over de vele onverzorgde, armoedige kinderen
die niet of nauwelijks naar school gaan. In de toekomst zou ze
graag meer aandacht willen besteden aan de vele schooldropouts.
Van het geld dat wij verzameld hebben zouden eigenlijk ook
stoelen, partytenten en een nieuw oventje gekocht worden voor
de inkomstengenererende activiteiten. Met name door het zakken van de dollarkoers én door de hogere kosten voor de fundering was dit echter niet meer mogelijk. Bona Baana neemt nu
in overweging om deze kosten alsnog volgend jaar te financieren.
In oktober kregen we het volgende bericht:
“The girls are busy writing their end of year exams, thanks to
Bona Baana and Hivos for your generosity towards the development of Mirembe girls.” En eind november schreef Lydia:
“We opened the buildings on Fri. 26th of november, it was a
colourful day and everybody was happy.”
Irma Verheggen
“Gebundelde takken kun je niet breken”- Afrikaanse wijsheid

Globalisme en de gevolgen voor het Zuiden – een voorbeeld
Darwin’s Nightmare
In het tv programma Netwerk van zo 28 november jl. was
een interview met Hubert Saupe, maker van Darwin’s
Nightmare, een van de meest spraakmakende films op het
Internationaal Documentaire Film Festival Amsterdam
(IDFA). De documentaire gaat over de nijlbaars die als experiment in het Victoriameer is uitgezet. Dat bleek dramati-

roofzuchtig dat alle andere vissen in het gigantische meer
uitsterven.
Wapens
Terwijl dagelijks honderden tonnen nijlbaarsfilet met
vrachtvliegtuigen naar Europa en Japan worden gevlogen,
moet de lokale bevolking zich redden met het visafval. Op
de terugweg worden dezelfde vliegtuigen gebruikt voor

sche gevolgen te hebben.

clandestiene wapentransporten.

Roofzuchtige vissen
Op het eerste gezicht lijkt het door de Wereldbank en de
EU gesteunde visfabriekje in het Afrikaanse dorp een goed

In de bioscoop
Darwin's Nightmare is rond maart 2005 in de Nederlandse
bioscopen te zien.

initiatief. Uit nood geboren, zo blijkt. De nijlbaars, als expe-

De aflevering van Netwerk is nog op internet te zien:
www.netwerk.tv en zoek in het archief van de site

riment uitgezet in het Victoriameer, blijkt zo

Financieel Overzicht 2004
Uitgaven projecten 2004

Inkomsten 2004
Donaties
Kerstmarkten 03
Familiebingo
Losse verkoop
Manifestatie Boxmeer
Wijkactie Unitas voorjaar
Thiemepark
Vakantiespelen Pannerden
Notariële gift
Wijkactie Unitas najaar
Actie Burgergasthuis
HIVOS
EK Voetbalpool
Totaal

€ 3496,98
€ 312,€ 145,32
€ 630,73
€
62,€ 425,€ 3288,50
€ 174,€ 2000,€ 402, 07
€
208,30
€ 10.000,€ 2000,€ 23.144,90

Mirembe Girls Centre
bouw lokalen & kantine
Masanafu aidsproject
muziekinstrumenten
PFP voetbalproject
Care for Others
donatie laptop
Totaal

€ 15.345,68
€
€

375,2000,’-

€
300,€ 18.020,68

Nb. restant inkomsten wordt gereserveerd
voor projectondersteuning 2005

Mededelingen
Bona Baana organiseert een vrijwilligersborrel op zondag 27 februari: een uitnodiging volgt
Noteer alvast in uw agenda: Afrikafestival 2005 op zondag 26 juni in het Thiemepark
Vanaf heden kunt u deze en alle vorige nieuwsbrieven ook op onze website terugvinden
Op de website www.lokaalmondiaal.nl staan vier korte filmpjes over Bona Baana. U kunt ze vinden door in de site op TV programma’s en Films zien? te klikken en vervolgens Tienermoeders in
Kenia te kiezen.
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! Giro 8081622 t.n.v. Stichting Bona
Baana
“Voor het grootbrengen van één kind, heb je een heel dorp nodig”- Afrikaanse wijsheid

SANYU BABIES HOME, een weeshuis in Uganda
Bona Baana werkt voor kansarme jongeren; en met name voor aangepaste onderwijsprojecten. Dat is
onze speerpunt. Maar soms raak je betrokken bij zeer sympathieke projecten die niet direct aan onze
criteria voldoen maar wel hulp nodig hebben. In Kampala zijn verschillende weeshuizen. Dat is erg nodig met 1,7 miljoen weeskinderen in Uganda! Sanyu Babies Home is een van de 2 tehuizen waar
baby’s en kinderen tot 4 jaar worden opgevangen. Hier verblijven
zo’n 40 baby’s en kinderen.
Veel baby’s worden te vondeling gelegd wat vaak te maken heeft
met tienerzwangerschappen en aids. Het tehuis heeft nauwelijks
vaste inkomsten en is afhankelijk van giften en donaties. Vooral
babypoedermelk is een grote aanslag op hun budget. Soms kan
het personeel niet worden uitbetaald of worden ze afgesloten van
water. Regelmatig werken westerse vrijwilligers in het tehuis. Een aantal van hen heeft een peuterklasje
opgezet, wat fantastisch is voor deze kinderen. Door het realiseren van een nieuwe kippenhouderij zal
het weeshuis verzekerd zijn van een vast inkomen (en natuurlijk van eieren en kippen!) Ook zal dan het
peuterklasje kunnen blijven draaien! We gaan ons inzetten deze kippenhouderij te realiseren.

Hmm, lekker hoor, zo’n Afrikaans kerstdiner!!
Simpel en weer eens wat anders dan normaal, hier wat
kookideetjes uit de Afrikaanse keuken.
Veel plezier vast met het bereiden van de maaltijd en smakelijk
eten daarna!!
Het leukste is nog wel dat je deze gerechten lekker met je handen mag eten, dat scheelt afwas en eet erg lekker.
HOOFDGERECHT 1
De meeste ingrediënten van alle gerechten zijn in een goede toko of op een goede groentemarkt wel te krijgen. De aangegeven
hoeveelheden zijn voor 4 personen.
Benodigdheden
Een kleine yam, wat cassave en enkele zoete aardappels. Een
blik palaverbladen of gewoon (een blik, pot of pak) spinazie, wat
teentjes knoflook, een grote ui, twee eieren en wat gele pepers
(madame jeanette). Palmolie en bij gebrek hieraan, zonnebloemolie.
Bereiding:
De yam, cassave en zoete aardappel schillen en in zeer grove
stukken snijden en koken.
Een flinke laag olie in de pan, ui en knoflook snipperen en fruiten,
daarna de pepers in stukjes erbij en meefruiten. Na een minuut
of 5 (dit alles op laag vuur) de palaverbladen of spinazie erover
verspreiden en lekker husselen met de rest. Na een tijdje pruttelen de twee eieren er door heen roeren zodat er een lekker prakje ontstaat dat niet te vast en niet vloeibaar is.
Dit gerecht is simpel en wordt met de hand gegeten door de
stukken aardappel in de ‘stew’ te roeren.
HOOFDGERECHT 2
Benodigdheden
Twee grote uien, wat tenen knoflook, zes grote tomaten of twee
blikken tomaat, wat groene en wat gele pepers en wat kleine gerookte, droge visjes. Een zak ‘plakrijst’ en wat palmolie.
Bereiding:
Kook de rijst, liefst met zo min mogelijk water en zo lang mogelijk
om lekkere zachte plakrijst te krijgen. Snipper en fruit de uien en
de knoflook in de olie. Voeg daarna de ontvelde en geprakte

tomaten toe en laat het 20 minuten lekker pruttelen op een laag
vuur.
Tegen het einde de fijngesneden pepers en visjes toevoegen en
het geheel nog een minuut of 10 laten garen.
BIJGERECHTEN
Benodigdheden:
1. Zeer rijpe bakbananen (2 voor 4 personen), wat cayennepeper, grove suiker en palmolie.
2. Ongezouten pinda’s of andere noten, stukjes droge kokos
Bereiding:
1. Snij de bananen in kleine stukjes en smeer ze in met de peper
en suiker en bak ze in een flinke laag palmolie tot ze een lekker
bruine kleur krijgen. Afkoelen en klaar!
2. Rooster de pinda’s 5 minuutjes in een pan of in de oven (zonder olie dus!!), tegen het einde de kokos erbij roosteren en samen husselen. Afkoelen en klaar!

Colofon
Stichting Bona Baana ondersteunt lokale organisaties in
Oost-Afrika die zich inzetten voor kansarme jongeren
Hoe werkt Bona Baana?
•
We willen een intermediair zijn tussen organisaties en de juiste sponsors.
•
We organiseren rommelmarkten en fancyfairs
•
Donateurs worden 2x per jaar op de hoogte gehouden via het Bona Baana nieuws.
•
Bona Baana geeft voorlichting op scholen
•
Bona Baana houdt informatiebijeenkomsten voor
belangstellenden
•
Bona Baana heeft lage overheadkosten.
•
Vrijwilligers betalen zelf reiskosten
Stichting Bona Baana
Pontanusstraat 20, 6524 HG Nijmegen
( 024-3240904/3605764
internet: www.xs4all.nl/~bonabana
Email: bonabana@xs4all.nl
Postbank: 8081622

