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Beste Bona Baana vrienden
Het is weer tijd om terug te kijken op een
geslaagd actiejaar. We hebben ons
ingezet voor de meidenprojecten Temak
en Mirembe. We zijn afgelopen november
in de positie geweest Mirembe en Mcafs,
onze projecten in Kampala, te kunnen
bezoeken en meiden en jongens te
ontmoeten die via deze organisaties een
nieuwe kans krijgen om onderwijs te
volgen en een vak te leren. Onze wens
voor 2007 is dat nog veel meer jongeren in
Oost Afrika hier een kans toe krijgen!
De uitdaging voor 2007
Jeugdbibliotheken in Tanzania en
Uganda
Edasha (Education Aid and Sharing)
Via een aantal medewerkers van
huiskamercafé Oortjeshekken, zijn we in
contact gekomen met de organisatie

Edasha in Mwanza, Tanzania. De drijfveer
achter deze organisatie is Julian Rukyaa,
die in Nederland studeerde. We zijn onder
de indruk van Edasha die probeert het
analfabetisme aan te pakken dmv scholing
van jong en oud. Een toekomstdroom is
het realiseren van een bibliotheek en Bona
Baana overlegt hoe Edasha hierbij kan
worden ondersteund.
Wilt je regelmatig op de hoogte blijven van
onze Bona Baana activiteiten? Meld je dan
aan via info@bonabaana.nl voor onze
periodieke digitale nieuwsflits!

Mcafs (Masanafu Child and Family
Support)
Ook Mcafs, een organisatie in Kampala,
die naast landbouwprojecten een
trainingscentrum voor jongeren runt, heeft
ambities een bibliotheek te realiseren.
Zowel bij Edascha als Mcafs is het de
bedoeling dat er naast een bibliotheek
een computerlokaal komt.
We zijn erg enthousiast omdat beide
projecten de strijd aangaan tegen het
analfabetisme.
Andrea Haverkort liep stage bij Mcafs en
ze is in december terug gegaan als
vrijwilliger. Volgens haar is de toegang tot
boeken en ander leesmateriaal heel
beperkt; zelfs voor de schoolgaande
jeugd. Andrea ondervindt van dichtbij hoe
belangrijk onderwijs is en hoever we nog
afstaan van het millenniumdoel, zie blz 4,
dat iedereen hier recht op heeft.
Wieke van Sleewijk naar Kenia
Ook Wieke heeft het uitwisselingsprogramma van Bona Baana kunnen
vinden. Zij zal 14 januari naar het
tienermoederproject Temak vertrekken.
Wieke is een jong en enthousiast
psychologe die zich gaat inzetten binnen
het aids-preventie programma. Ze wil dmv
dramaworkshops o.a. aidsvoorlichting
gaan geven. Er is al een soort van drama
werkgroep actief waar het zogenaamde
peermodel, van jongere tot jongere, veel
succes boekt. Het is goed mogelijk dat
Wieke gezien haar theatrale ervaring deze
activiteiten meer uit kan bereiden. Joab,
de coördinator van Temak ziet er bijzonder
naar uit om met haar ervaringen aan het
werk te gaan.
Mocht je zelf belangstelling hebben, om
ook een aantal maanden uitgewisseld te
worden, neem dan contact met ons op of
kijk op onze website www.bonabaana.nl
onder het kopje uitwisseling.

Vredesonderhandelingen in N.- Uganda
In 2005 voerden we actie voor Rachele
Rehabilitation Centre in Lira, NoordUganda In dit centrum worden exkindsoldaten van de rebellenoorlog
opgevangen. Al 20 jaar houdt het leger
van de heer (LRA) geleid door de
godsdienstwaanzinnige Joseph Kony het
noorden van Uganda in een angstgreep.

geleden hadden ze elkaar niet meer
gezien. De 83 jarige kwam met een
boodschap van het Ugandeese volk.
Het volk wil vrede!

Een zeer complex en
langdurig conflict, waar
ook de rebellen van Zuid
Sudan en Oost Congo bij
betrokken zijn. De rol van
Museveni en de Ugandese
regering is zacht
uitgedrukt schimmig. Volgens laatste
berichten worden veel wapens
aangevoerd vanuit Somalië.
Er is afgelopen maanden veel beroering
geweest met betrekking tot het
vredesakkoord zoals dat in Juba, Sudan is
ondertekend in augustus 2006.
Inmiddels ligt er een arrestatiebevel voor
Kony en vier van zijn top commandanten
bij het internationale gerechtshof. De
aanklacht is: war crimes en crimes against
humanity.
Vele mensen en vooral kinderen zijn de
afgelopen jaren getraumatiseerd en
ontheemd in deze vergeten oorlog.

Bezoek Impulsis aan Temak
De acties die we afgelopen jaar gehouden
hebben voor het nieuwe tienermoedercentrum in Kenia zijn geslaagd. We
hebben het project goed onder de
aandacht kunnen brengen en de
financiering voor de gevraagde
watervoorziening is rond. Weer een stap in
de goede richting om CITY OF HOPE te
kunnen realiseren.

Museveni heeft de nieuw gekozen
president Joseph Kabila benaderd om
Kony te weren uit Congo. Deze zegt toe.
Kony ging in onderhandeling met VN
afgezant Jan Egeland op bezoek in Juba.
Hopelijk blijft het een zaak van de VN.
Vanwege de regionale dimensie van het
conflict denkt Kofi Annan de voormalig
president Joaquim Chissano uit
Mozambique als een geschikte
bemiddelaar te zien.
Op 9 december is er een telefoongesprek
geweest tussen Museveni en Vincent Otti,
de LRA deputy chairman. Het gesprek
duurde een half uur. Er zijn beloftes
gedaan van beide kanten om hun troepen
opnieuw te bewegen om zo tot een
vredesovereenkomst te komen. Museveni
heeft kenbaar gemaakt zich tot het uiterste
in te spannen. Zelfs de moeder van Kony
is bij wijze van consultatie door de
regering en de VN naar haar zoon
begeleid. Sinds de opstand van 18 jaar

Impulsis is de medefinancierder van dit
project en de medewerkers Gerhard
Schuil en Jeroen Bakker zijn in Kenia op
werkbezoek geweest en hebben Temak
bezocht. Op dat moment werd er aan de
watervoorziening gewerkt

VOOR MEER INFORMATIE: WWW .IMPULSIS.NL EN
WWW .AFRICAPAMOJA.ORG/TEMAK

Vervolg aanvraag Mirembe
In 2004 voerde we actie voor Mirembe
girls training centre in Kampala. Met Hivos
als medefinancierder hebben we de bouw
van een kantine en 2 klaslokalen kunnen
realiseren. De organisatie is groeiende en
de 2 klaslokalen zijn indertijd zo gebouwd
dat er een verdieping boven op gezet kan
worden. Hiervoor hebben we een
verdubbelingaanvraag ingediend bij Hivos,
maar - ondanks grote sympathie voor het
project - niet gehonoreerd. Uiteindelijk
hebben we de aanvraag van € 6000,- toch
kunnen ondersteunen omdat we een
aantal bijzondere donaties hebben gehad.

Oma’s van Afrika draaien op voor
de aidswezen
De aids-epidemie heeft wereldwijd grote
impact op de levens van kinderen. We
kunnen niet meer om de ziekte heen.
Invloedrijke mensen zoals Bill Clinton,
Bono en Bill Gates zorgen er mede voor
dat er eindelijk aandacht komt voor de
wereldwijde aids-problematiek. En dat
werd hoog tijd want de problemen zijn
enorm. Bijna 40 miljoen mensen zijn
inmiddels besmet. Van alle mensen die
door het aids-virus getroffen worden, is de
helft tussen 15 en 24 jaar. In arme landen
weet maar 1 op de 3 jongeren hoe je een
hiv-infectie kunt voorkomen. Vooral in
Afrika slaat de epidemie gaten in de
gemeenschap. Iedere minuut sterft er
ergens ter wereld een kind aan aids en
raken vele kinderen hun ouders kwijt. De
ware lasten hiervan komen op de
schouders van vele, vele oma’s terecht.
De situatie van Nakuya Mary staat niet op
zichzelf. De Oma’s van Afrika vullen de
gaten in de kapotte gemeenschap op.
Terecht kregen dit jaar op de
internationale aids-conferentie in Toronto
honderd Afrikaanse oma’s eindelijk
erkenning. Want zij halen toch maar de
kolen uit het vuur en voeden onder de
meest moeilijke omstandigheden voor de
tweede maal kinderen op. Er waren ter ere
van de Afrikaanse oma’s drieluiken te
zien, met in de middelste, grote foto’s van
Oma’s met hun wees geworden
kleinkinderen. En op de buitenste luiken
geborduurde stambomen van de
Afrikaanse families die nu zo wreed
onderbroken zijn.

Gelukkig was er op deze conferentie meer
aandacht voor het lot van weeskinderen
ten gevolge van de aids-epidemie en dat
is hard nodig, want in sub Sahara-Afrika
zijn al 12 miljoen kinderen wees vanwege
aids. En behalve de lasten op schouders
van oma’s wordt er op veel plaatsen niets
voor deze kinderen gedaan.

Nakuya Mary is 74 jaar. Er zijn 5 van haar 7 kinderen
gestorven aan aids. Hierdoor kreeg ze de zorg over 6
kleinkinderen. Een van haar dochters is ook ziek en zal
niet lang meer leven. Dan zal ze er nog 3 kleinkinderen
bij krijgen. Ze vertrok uit haar dorp naar Kampala waar
haar kleinkinderen met name woonden. Samen wonen
ze in een sloppenwijk. Oma verdient een beetje geld
met het hakken van kiezels uit rotsblokken. Klein en
groot helpen mee. Ook kookt ze een potje eten voor de
marktlui om wat bij te verdienen. 11 monden om te
voeden is een te grote last, maar ze rooien het.
Schoolgeld is er vanzelfsprekend niet. Een van de
oudere kleinzonen volgt een training in een
houtwerkplaats, in de hoop dat hij door een vak te leren
straks geld kan verdienen. Als weeskind is een vak
leren belangrijker dan regulier onderwijs volgen. Dat is
voor vele kinderen een onbereikbare luxe.

FINANCIEEL OVERZICHT 2006

Inkomsten
Donaties
Kerstmarkten 2005
ROC Ede
Kerstcollecte Pannerden
Diaconie Kerkdriel
Liefdeszusters Maastricht
Feest van Kees
Wijkactie Unitas
Actie Pannerden
Thiemepark
Impusis/Icco
Actie Temak
Notariële gift
Opbrengst kunstnijverheid
Vrijwilligersmarkt
Buurtactie Stefanus
Netwerkdag
Emmaus Regenboog
Kerstacties 2006

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€ 21.450,-

Uitgaven
Temak watervoorziening
Temak extra
Mirembe centrum
Edasha

€
€
€
€

Totaal

€ 16.940,-

3737,189,2400,130,450,250,180,326,400,4510,5000,620,2000,119,32,134,30,500,443,-

9820,620,6000,500,-

AFRIKAANSE RECEPTEN
FRUITCOCTAIL UIT ETHIOPIE
BENODIGDHEDEN:
- 2 RIJPE AVOCADO'S
-1 RIJPE MANGO
- 2 BANANEN
- 1VERSE OF KLEIN BLIK ANANAS

PUREER ALLE VRUCHTEN APART EN VUL
VERVOLGENS LONGDRINKGLAZEN IN LAAGJES,
EERST LAAGJE BANAAN, DAN MANGO ,ANANAS EN
ALS LAATSTE DE AVOCADOPUREE.
ALS JE ERGENS EEN PAPAYA KUNT KOPEN IS DIT
OOK EEN LEKKERE COMBINATIE.
SERVEER OP DE RAND VAN HET GLAS EEN SCHIJFJE
LIMOEN.
POMPOENSOEP UIT ZUID-AFRIKA
BENODIGDHEDEN: 1 KG POMPOEN (ZONDER SCHIL)
IN BLOKJES, 2 UIEN (FIJNGEHAKT), 2 DUNNE
PLAKJES VERSE GEMBER, 1 L KIPPENFOND, ZOUT,
VERSGEMALEN ZWARTE PEPER, 1/4 TL
NOOTMUSKAAT, 2 EL BLOEM, 2 EL ZACHTE BOTER,
250 ML ROOM.
VOOR DE GARNERING:
ROOM, GEHAKTE VERSE KRUIDEN.
BEREIDINGSTIJD: 30-60 MINUTEN.
BEREIDINGSWIJZE: DOE DE POMPOEN, UI, GEMBER
EN FOND IN EEN GROTE PAN. VOEG ZOUT, PEPER
EN NOOTMUSKAAT TOE. LAAT DIT MET DE DEKSEL
OP DE PAN ONGEVEER 30 MINUTEN KOKEN TOT DE
GROENTEN ZACHT ZIJN.
ZEEF DE SOEP (BEWAAR HET VOCHT) EN
PUREER DE GROENTEN MET WAT VOCHT.
ROER DE BOTER EN DE BLOEM TOT EEN PAPJE.
DOE DIT ALLES MET HET VOCHT TERUG IN DE
PAN EN ROER 1-2 MINUTEN BOVEN HALFHOOG
VUUR TOT DE SOEP BINDT. VOEG DE ROOM TOE,
EN EVENTUEEL NOG WAT ZOUT EN PEPER.
SCHEP DE SOEP IN WARME KOMMEN EN
GARNEER MET ROOM EN GEHAKTE VERSE
KRUIDEN.

Hoe werkt Bona Baana?
• Bona Baana wil een intermediair
zijn tussen organisaties en de
juiste sponsors
• Bona Baana geeft voorlichting op
scholen
• Bona Baana organiseert
informatiebijeenkomsten voor
belangstellenden
• Bona Baana organiseert
activiteiten zoals rommelmarkten
en fancy fairs
• Bona Baana heeft lage
overheadkosten, gemiddeld lager
dan 10%

"Het mooiste tijdverdrijf is dansen op
toekomstmuziek."
MILLENIUMDOELEN

In 2015 .……
zijn extreme armoede en honger
uitgebannen
gaan alle jongens en meisjes naar
school
hebben mannen en vrouwen dezelfde
rechten
is kindersterfte sterk afgenomen
sterven er minder vrouwen door
zwangerschap
is de verspreiding van ziektes als
malaria en aids gestopt
leven er meer mensen in een duurzaam
leefmilieu
is er meer eerlijke handel,
schuldenverlichting en hulp
"Wie geen dromen heeft, heeft evenmin
een werkelijkheid."

Colofon
Stichting Bona Baana ondersteunt
lokale organisaties in Oost Afrika die
zich inzetten voor kansarme jongeren.
Secretariaat
Toby Mulder en Paulien Driessen
Willemsweg 209,
6531 DJ Nijmegen
 024-3240904 / 3605764
Email: info@bonabaana.nl
Internet: www.bonabaana.nl
Postbank: 8081622
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

