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Beste vrienden en vriendinnen,
Na een aantal sneeuwbuien ligt de zengende hitte van het Afrikafestival ver achter ons.
Tijd om terug te blikken op een geslaagd jaar. Onze insteek begin dit jaar was het
ondersteunen van Care for Others in Soroti, Uganda. Daarbij is het beoogde doel behaald.
Door medefinanciering van Impulsis is een erfafscheiding van 1020 meter omtrek rond het
schoolterrein geplaatsd. De meiden die intern verblijven zijn niet langer bang voor
ongewenste bezoekers en voelen zich een stuk veiliger. En we hebben dit jaar meer bereikt
zoals u verder in deze nieuwsbrief kunt lezen. We willen alle betrokkenen bedanken en
wensen alle Bona Baana vrienden een gelukkig 2011 toe!

Varkens voor een vrouwengroep in Uganda
Middels fondsenwerving hebben wij stichting Overal enthousiast kunnen maken voor twee
projecten. Care for Others is een van de begunstigde. Zij werkt voor weduwen en wezen in
Soroti. In het verleden heeft men zeer te lijden gehad onder burgeroorlogen. Daardoor zijn
veel vrouwen en wezen er alleen voor komen te staan. Het noordoosten van Uganda is een
van de meest achtergestelde gebieden van het land. Onlangs is er in deze droge regio een
enorme overstroming geweest, AIDS ontwricht families en rebellen zijn er nog steeds actief.
Hierdoor is er een groot tekort aan basisbehoeften als voeding, water, medische zorg,
sanitair, duurzame landbouw en schoolgeld. De ‘vrouwen taak tot ontwikkeling’ bestaat een
aantal jaren en komt regelmatig bij elkaar om deze uitdagingen aan te pakken. De
vrouwengroep is democratisch gekozen en wil een economisch onafhankelijke situatie
creëren. De varkens zullen door deze groep onderhouden worden d.m.v. onderdak, voedsel
en behandeling tegen ziekten. Als de varkens zich voortgeplant hebben en vet zijn kunnen
ze op de markt verkocht worden. Dit project biedt werkgelegenheid, een rijkere voedselbron
en extra inkomen om kinderen naar school te laten gaan. Het versterkt de band van de
vrouwen onderling en doorbreekt de cirkel van armoede. Met dit geld voor het varkensproject
krijgen 35 vrouwen en hun familie een hogere levensstandaard.

Waterproject MCAFS, Uganda
De andere begunstigde is Masanafu Child And Family Support. Deze organisatie heeft een
trainingscentrum voor jongeren en organiseert landbouwprojecten. Daarbij speelt zij binnen
de gemeenschap een belangrijke rol. Inmiddels zijn er bij MCAFS bijna 3 duizend families lid
geworden om deel te nemen aan het verbeteren van de leefomgeving. Voldoende en schoon
drinkwater is vooral voor de zwakkeren en zieken in Masanafu nog steeds niet toereikend.
Vaak lopen kinderen en in het bijzonder de meisjes lange uren om water te vinden. Dan nog
is het vaak besmet en allerminst schoon. Dankzij de steun van stg. Overal gaan twee
basisschooltjes een tank ontvangen om regenwater in op te vangen. Tien families krijgen
een tank van 1500 liter wat toereikend is voor 60 personen. Nog eens tien families worden
aangesloten op het bestaande watersysteem van het land. Al deze families zijn speciaal
geselecteerd omdat zij het meest te kampen hebben met ouderdom en ziekten. Als er minder
mensen ziek zijn kunnen er meer kinderen naar school. Overal, van harte bedankt!

Rechts ontwikkelingsbeleid
Het dit jaar aangetreden kabinet Rutte is druk bezig te schrappen op ontwikkelingsgelden.
Ben Knapen, staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking, dreigt na de eerste
bezuiniging van 25% op ontwikkelingssamenwerking, nogmaals te hakken met de botte bijl.
Inzet is een extra korting van 50 miljoen euro op de steun aan maatschappelijke
organisaties. Nederlandse organisaties waaronder Cordaid en ICCO worden hier direct door
getroffen. Voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden heeft dit grote gevolgen voor hun
zelfstandigheid, gezondheid en welzijn. Duurzame ontwikkeling wordt hierdoor vrijwel
onmogelijk gemaakt. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking gaat van 0,8% naar 0,7%
van het Bruto Nationaal product. De PVV opende de aanval met de stelling dat de jaarlijkse
ontwikkelingshulp van 5 miljard euro volledig
afgeschaft kon worden. Volgens de VVD kon deze
hulp wel gehalveerd worden. Dankzij de inbreng van
het CDA - die traditiegetrouw sterk geworteld zijn in
de nationale ontwikkelingsorganisaties - is de schade
nog beperkt gebleven. Een ander zorgelijk punt is dat
bepaalde uitgaven voor vredesmissies betaald gaan
worden uit de pot van ontwikkelingsbeleid.
Dat het de afgelopen decennia niet beter gaat met de
meest kwetsbaren op deze wereld moge bekend zijn.
De feiten waren en zijn onthutsend: het aantal arme
mensen dat leeft van minder dan 2 dollar per dag is
nagenoeg hetzelfde gebleven in de periode vanaf
1981 tot heden. Maar liefst 1,4 miljard mensen leven
in extreme armoede; meer dan een kwart van de bevolking van ontwikkelingslanden. Uit
diverse bronnen (o.a. van de CIA) blijkt dat de kloof tussen arm en rijk de komende vijftien
jaar enkel zal toenemen. Uit de voorspellingen blijkt dat de globalisering van de
wereldeconomie niet voor een betere verdeling van de rijkdom zal zorgen.
Om in actie te komen tegen de dreigende fikse kortingen hebben de Nederlandse
ontwikkelingsorganisaties de handen ineen geslagen met een gezamenlijke actie tegen de
tweede ronde bezuinigingen. Nog meer bezuinigen op een inkomen van 1 euro per dag?
Genoeg=Genoeg!
Kijk op: www.genoegisgenoeg.nu of www.1komma4miljard.nl

FINANCIEEL OVERZICHT 2010
INKOMSTEN
Donaties
€ 4.026,You be do
€
11,Kerkdriel
€ 250,Pacha Mama
€
75,Temak verkoop Music Meeting
€ 467,Afrikafestival Thiemepark
€ 4.232,Party for Peace
€ 280,Impulsis, Care For Others
€ 6.000,H. Meertens, Mirembe Nsanvu kliniek € 2.820,Hamlo, Mirembe Nsanvu kliniek
€ 5.400,Titus Brandsma college, Temak
€ 1.022,Stichting Overal, Temak
€ 680,Emmaus Wageningen, PFP voetbal € 1.000,Emmaus Haren, PFP voetbal
€ 500,Basta, PFP koeien
€ 5.000,Overal, Mcafs water
€ 7.000,Overal, CFO varkenshouderij
€ 5.280,Temak Support, Temak Katolo
€ 2.000,Emmaus Haarzuilens, Temak Katolo € 6.400,Totaal
€ 52.443,-

UITGAVEN projectondersteuning
Care for Others, erfafscheiding
€ 12.000,Care for Others, varkenshouderij
€ 5.280,People for People, voetbal
€ 1.500,People for People, koeien
€ 5.000,Mcafs, water
€ 7.000,Mirembe Nsanvu, kliniek
€ 6.400,Temak Kisumu, waterkiosk
€ 1.725,Temak Katolo, water
€ 8.400,Totaal
€ 47.305,-

De kliniek in Nsanvu is af!
Er is hard gewerkt door Mirembe om op
het platteland in Nsanvu bij de school een
kliniek te bouwen.

We hebben dit jaar de ondersteuning van
Hamlo (Hulp Aan Medische Laboratoria in
Ontwikkelingslanden) en de bijdrage van
Huub Meertens gebruikt om de bouw van
deze kliniek te realiseren. Het dak zit er
inmiddels op en er komt ook nog een toilet
achter het gebouw. Twee keer per week
komt er een verpleegkundige uit Kampala.
Naast de geboden eerste hulp, worden de
kinderen van de omliggende dorpen
gevaccineerd. Met de vrouwen wordt
familyplanning besproken. En er komt een
assistent-verpleegkundige om de kliniek
de rest van de week open te houden. De
school draait goed. Andere sponsors
hebben voor dit project 2 zwangere koeien
gekocht. Dus straks zijn er 4 koeien. Goed
voor de melk voor de kinderen van de
school en om te verkopen langs de weg.
Het ziet er goed uit.

Het doel voor 2011
Aangepast beroepsonderwijs door People for People, Rwanda
Fred Kasigwa heeft het idee om een zogenaamde vocational trainings center te bouwen al
jaren in zijn hoofd zitten. We kennen Fred als jongeman die op de vlucht sloeg voor de
onlusten in zijn land. Na de genocide in 1994 is
hij teruggekeerd en nam het besluit om met
jongeren te gaan werken. De ex-gevangenen, de
remigranten en de overlevenden van de genocide
ondervinden moeilijkheden om met elkaar samen
te leven. Door de jongeren uit deze families een
praktische vaardigheid aan te leren wordt een
kans geboden het hoofd boven water te houden.
Er kan dan les worden gegeven in hout- en
metaalbewerking, metselen, elektriciteit, moderne
landbouwtechnieken, constructie en
naaitrainingen. In 2008 is Fred bij MCAFS op
bezoek geweest. Hij was onder de indruk van de
Fred Kasigwa in gesprek met Nicolas Yiga van MCAFS
bedrijvigheid en het effect op de jongeren.

Pannenkoeken voor pillen en pepernoten voor pillen
Bij restaurant het Hoogstraatje of de Duivelsberg kun je een topperpannenkoek gaan eten.
U betaalt 0.50 euro extra voor deze pannenkoek en het restaurant verdubbelt dat bedrag om
het vervolgens over te maken aan Bona Baana. Kijk op: www.hoogstraatje.nl om te zien
welke pannenkoek deze week een topper is. Ook de kinderen van Basisschool de
Driemaster zijn dit jaar weer in de weer geweest voor mama Lydia. Zij hebben in eigen kring
pepernoten verkocht met behulp van de
inpakpieten van de dagbesteding voor doofblinden
Kalorama. Ook tijdens de kerstviering gaan de
kinderen voor Bona Baana aan het werk. De
opbrengsten gaan naar het basisschooltje en het
kliniekje in Nsanvu, Uganda. Voor een
basisvoorraad medicijnen is ongeveer 400 euro per
jaar nodig. Een goed begin voor 2011 dus!

Boeken

Colofon
Stichting Bona Baana ondersteunt
lokale organisaties in Oost Afrika
die zich inzetten voor kansarme jongeren
Hoe werken wij?
Bona Baana;
 wil een intermediair zijn tussen
haar partners en de juiste sponsors
 haakt in op initiatieven van haar partners
 organiseert in juni een benefiet
Afrikafestival in Nijmegen
 organiseert sponsoracties
en staat op markten
 geeft voorlichting op scholen en instellingen
 wil vrijwilligers activeren voor het goede doel
 maakt uitwisseling
van stagiaires en vrijwilligers mogelijk
 houdt donateurs op de hoogte middels
een nieuwsbrief en digitale nieuwsflits
 heeft lage overheadkosten
 is ANBI geregistreerd
Secretariaat
Yvon van Lankveld en Toby Mulder

Let op: nieuw adres
Tweede Walstraat 19
6511 LN Nijmegen
 06-36118215 / 024-3605764
Email: info@bonabaana.nl
Internet: www.bonabaana.nl
ING: 8081622

Van Reybrouck beschrijft voor het eerst de
verbijsterende geschiedenis van Congo, van
ruim voor de komst van
de ontdekkingsreiziger
Stanley tot en met de
invloed van China in de
laatste tien jaar en de
recente economische
crisis. Van Reybrouck
baseert zich niet alleen
op zeldzaam
archiefmateriaal en
baanbrekend
onderzoek, maar vooral
ook op honderden
gesprekken die hij met
Congolezen voerde. Zijn ooggetuigen gaan
van eeuwlingen tot kindsoldaten, van
rebellenleiders tot smokkelaars, van ministers
tot maniokverkoopsters. Hun verhalen heeft de
auteur in zijn grote geschiedenis geïntegreerd.

Wordt donateur:
voor minimaal € 9 per jaar
blijft u het Bona Baana nieuws ontvangen
en ondersteunt u projecten
voor kansarme jongeren in Oost Afrika
Giften zijn aftrekbaar van de belasting

