december 2013
nummer 29
n i e u w s b r i e f

Beste vrienden en vriendinnen,
In december kijken we even over onze schouder om terug te blikken. Het was een goed jaar.
Het Afrikafestival was jammer genoeg minder geslaagd. Slechts een aantal bezoekers liet
zich niet weerhouden door de nattigheid. Onze vrijwilligers waren weer onstuitbaar. Dank!
Verderop in deze nieuwsbrief kun je meer lezen over onze projectpartners en in het bijzonder
over People for People in Rwanda. In 2014 jaar zullen we een aantal leuke, nieuwe
activiteiten organiseren. Het Afrikafestival slaan we daarbij een jaartje over.
Hopelijk zien we jullie weer bij deze bruisende nieuwe events en bovenal wensen we alle
Bona Baana vrienden een gelukkig 2014!

Projectreis naar Uganda en Rwanda 2014

In samenwerking met de non-profit reisorganisatie Fairweggistan willen we in de zomer van 2014
een reis organiseren naar Uganda en Rwanda. Naast toeristische attracties gaan we diverse
projectpartners van Bona Baana bezoeken. We ontmoeten de mensen achter de projecten zelf,
en merken hoe volhardend en doelgericht zij vormgeven aan hun toekomst. Je ziet hoe donaties
besteed worden. En je komt op plaatsen waar een gewone toerist niet snel zal komen.
Uiteraard zal het ook een toeristische en avontuurlijke reis zijn. We gaan op safari in een wildpark.
Optioneel bezoek je de leefgebieden van gorilla’s en chimpansees. We zullen bij een kampvuur
op de evenaar zitten en zwemmen in een meer op 2000 meter hoogte. We verblijven in sfeervolle
guesthouses, eenvoudige hotels, luxe tentaccommodaties, maar ook bij lokale organisaties.
De reis duurt 2,5 week en de reissom zal ongeveer €950 bedragen, exclusief vlucht en
avondmaaltijden. Zo'n tien procent van dit bedrag komt ten goede aan de bezochte projecten.
Specifieke wensen voor bestemmingen of overnachting kan in overleg aangegeven worden.
Voor de vliegreis reken je €850 - €1.000 afhankelijk van boekingsdatum en vliegmaatschappij.
Je reist in een gezelschap van maximaal acht personen inclusief de reisleider. Voor een eerste indruk
kijk je hier
opgeven vóór 1 april via info@bonabaana.nl

Werkreis Yvon van Lankveld
Begin dit jaar is Yvon van Lankveld,
werkzaam bij Bona Baana, naar Oost
Afrika geweest. Daar heeft ze bijna alle
projectpartners bezocht. Haar laatste
bezoek was in 2008 en in die tijd is er veel
veranderd.
Mcafs Masanafu, Uganda
Hoe vaak ben ik hier al geweest? En nóg
was ik even de weg kwijt. Ik herkende de
plek niet meer omdat er bij de ingang van
het terrein een enorm gebouw verrezen is.
Nicolas, de projectleider, vertelde me dat
een pastor uit Italië zo onder de indruk
was van Mcafs dat hij besloot een erfenis
aan hen na te laten. De scholen zijn nog
niet officieel begonnen, toch zitten er al
enkele kleine spruiten met grote ogen mij
gade te slaan. Altijd leuk even mijn
Luganda op hen te oefenen. “Oli otya?”
Hoe gaat het? De grote ogen gaan nog
een stukje wijder open, “Bulungi!” Goed!

Ik had vele foto’s van de bieb in aanbouw
gezien. Maar helemaal af en in gebruik
was dat -op z’n zachts gezegd indrukwekkend te noemen. Jongeren
kunnen hier heerlijk studeren en boeken
lenen. Die zijn in Uganda prijzig en weinig
op voorraad. In een kleine ruimte is het
nieuwe gereedschap opgeslagen,
resultaat van de laatste acties van Bona
Baana. Straks na het laatste schooltermijn
gaan de metselaars, houtbewerkers en
naaisters in spé met een starterspakket
zelfstandig aan de slag. Een deur verder
staan computers, er wordt les gegeven. In
de multifunctionele ruimte hangen de
muren vol met papieren aantekeningen.
Het hele weekeinde waren schoolhoofden
op bezoek en kregen workshops over
nieuwe schoolmethodieken. Ze kregen er

workshops over nieuwe
schoolmethodieken. Een aantal dagen
later werden er hier muskietennetten
uitgedeeld nadat er eerst uitgelegd werd
hoe je ze gebruikt.

Ook wordt de kans aangegrepen om de
rocketstove aan te prijzen. Dit hout
besparende kacheltje is voor een zacht
prijsje aan te schaffen.
We gaan bij gezinnen langs die een
waterton hebben gekregen of aangesloten
zijn op het waternet.
Zij vertellen me hoe hun leven verrijkt is
door de verkoop van water, door het
houden van vee en het telen van
gewassen. Het was geweldig te zien hoe
een moeder van twee albino dochters de
moed erin houdt, een prachtige moestuin
heeft en in schoolgeld voor de meiden kan
voorzien.
Of een weduwe oma met de zorg voor
haar kleinkind die eerder zo timide was.
Nu paddenstoelen verkoopt, ervan kan
leven, zelfs schoolgeld kan betalen en
haar hoofd weer hoog houdt. Wat maakt
Mcafs daar een wezenlijk verschil,
fantastisch!

Kijk voor meer informatie op
http://www.bonabaana.nl of volg ons
op Facebook:bonabaana.nl

Mirembe, Zzana, Kampala,Uganda
In Zzana gaat het goed met de Mirembe Girls trainings centre. Ik ben aan Rita voorgesteld,
een jonge dame die de zaken hier waarneemt als Lydia, de projectleider, elders werkzaam
is. Rita zal te zijner tijd als sociale werkster de verantwoording voor de projecten overnemen.
Hier is minder verschil te bespeuren in
vergelijking met mijn laatste bezoek, Lydia
heeft meer energie gestopt in het
plattelandsproject in Nsavu. “Hier in Zzana
loopt het wel”, zegt ze trots. “Onlangs hebben
we van een bank een aantal nieuwe spullen
los kunnen peuteren waaronder een
bakoven”. De meiden die druppelsgewijs van
vakantie terug komen en zich settelen in de
slaapzaal komen aanspoeden om een
demonstratie te geven. Boven in het gebouw
wordt de administratie bijgehouden en het
schoolgeld betaald. Bij de kappersopleiding is
het een drukte van jewelste; Afrikaans haar is bewerkelijk. Minstens elke 5 weken moet het
opnieuw gekapt worden wil je er naar behoren uitzien. Vandaar dat dit dan ook de meest
gewilde vakopleiding is voor de jonge dames: als kapper heb je het altijd druk.
Mirembe, Nsavu, Uganda
Met een Nederlands vriendin van voormalige vrijwilligster Ingeborg gaan we op pad naar het
plattelandsproject Nsanvu. Zij was zo aardig om deze reis met een 4wheel aan te bieden op
de kosten van de zaak “Barefoot
lighting”.
Al eerder had ze de kliniek een set
verlichting op zonne-energie cadeau
gegeven, zodat er ook in het donker
behandeld kan worden. Het eerste wat ik
zag bij aankomst was een groep
vrouwen met kinderen zittend onder een
boom op het gras. Dit is de Woman
empowerment Group waar Ingeborg zich
voor in heeft gezet.
Momenteel krijgen ze voorlichting van de
verpleegster over HIV/AIDS. Ik kan
moeilijk bij de les blijven… wat is het hier
veranderd! Er staat een erfafscheiding, de school is veel groter geworden, de kliniek ziet er
geweldig uit, het vakschooltje, gedoneerd door een familie uit Ooij, is bijna af. Ik wil het
allemaal zien. De jonge leraren in opleiding staan ietwat verlegen bij de weelderige
moestuin. Het vee is in goede gezondheid. Ook hier komen de kinderen binnendruppelen.
Lydia laat me de resultaten van afgelopen jaar zien. Zes kinderen hebben de basisschool
kunnen voltooien. De resultaten zijn daarom met naam en toenaam in het dorp opgehangen
om te laten zien dat het kan.
Temak, Kisumu/Katolo, Kenia
Als je projecten voor het eerst bezoekt zijn de indrukken misschien intenser. Uiteraard
hebben we met Joab, de projectleider, regelmatig hun projecten besproken en breed uiteen
gezet. Ook van stagiaires hoor je de verhalen. Maar als je het dan in levende lijve ziet met de
omgeving eromheen, de hele context van het land , het klimaat, de mensen: wat een
resultaten! In de City of Hope waar jonge meiden een vakopleiding krijgen, hebben een
aantal scholieren computerles. Een ander groepje maakt sieraden voor de verkoop. Hiermee
probeert Temak haar kosten te dekken. De activiteiten in The City of Hope lopen goed. Joab

en Philomena hebben er nog weinig bemoeienis mee. De schooltuin en het kleinvee zien er
goed uit. De waterkiosk doet goede zaken en geeft de gemeenschap lekker en schoon
drinkwater.
Des te meer energie gaat er uit naar het
community center op het platteland van
Katolo. Er is een dokterspost waar twee
verpleegkundigen vanuit de regering aan het
werk zijn. Zonder bloeddrukmeter of
stethoscoop wordt er gekeken naar de
geschiedenis van een patiënt en een
inschatting gemaakt wat er mankeert; naar
onze maatstaven lijkt het alsof er niets is.
Toch staat er een gebouw, een bed en zijn er
wat medicijnen. Ongelooflijk dat mensen in
dit gebied uren moeten lopen voordat ze bij
een gezondheidspost zijn. Onlangs heeft een
arts uit Groningen een mooie bijdrage
gedaan en kan TEMAK medische instrumenten aankopen.
In dit gemeenschapscentrum wordt vee geteeld, rijst verbouwd en even verderop een
middelbare school bestuurd.
Joab vertelt: “Tien jaar geleden hebben we deze basisschool voor sluiten behoed. Zowel vee
als mensen dronken uit dezelfde poel. Iedereen op school werd alsmaar ziek. Er werd een
pomp geïnstalleerd en geleidelijk ging het wat beter met de gezondheid. Er stond ook een
middelbare school van twee klaslokalen maar die was al geruime tijd gesloten”.
Temak heeft toen de taak op zich genomen om deze middelbare school weer nieuw leven
in te blazen. Het is door de jaren heen uitgegroeid tot een gloednieuw gebouw met een
capaciteit voor 800 jongens en meiden. Er zijn slaapzalen, een grote keuken in aanbouw
en overal is water. Wonderlijk, overal hangt was te drogen. Meiden kunnen zich naar
believen opfrissen. Het water is schoon, de maaltijden zijn voedzaam en de mensen gezond.
Daardoor heeft de school een status van excellentie behaald. Het biedt jongeren een
heerlijke studieomgeving, ongekend in dit gebied.
People for people, Kigali, Rwanda
Rwanda is op het eerste oog erg
georganiseerd en schoon. Het lijkt een
rijker land maar schijn bedriegt. Als je met
het openbaar vervoer gaat merk je al snel
dat de busjes veel vaker worden opgelapt
en er meer mensen in gepropt worden.
Op het platteland loopt iedereen omdat er
geen geld is voor transport. PFP nam me
mee naar het platteland om het
koeienproject in werking te zien. Bij de
proefboerderij zijn mensen bezig de vloer
aan te vegen en de mest te bewerken
voor de akkers. Ex–gevangenen,
remigranten en overlevenden gaan hier samen aan het werk. Met regelmaat worden er
verzoeningsgesprekken georganiseerd om samen te leren leven, te vergeven en verder te
gaan. De genocide van ‘94 lijkt ver weg; toch word je vaak herinnerd aan die vreselijke
geschiedenis. Velen hebben hun geliefden nooit terug ‘gevonden’. Door middel van seminars
probeert men de doden op te sporen om hen een waardige begrafenis te bezorgen. Menig
familie hebben we bezocht, vaak met schrijnende verhalen. De koeien en geiten die

gehouden worden geven deze verscheurde families een welkome aanvulling op een karig
bestaan. Vlees of melk dat overblijft wordt verkocht op de markt. En van dat geld laten ze
hun kinderen graag naar school gaan.
Bij de vakschool in Nyamata zat het niet mee met de bouw. Er waren hevige regens en de
regering heeft een vordering opgelegd: om in de toekomst uit te kunnen breiden werd People
for people verplicht een naastgelegen stuk land aan te kopen. Met steun van Emmaus
Haarzuilens is dit inmiddels gebeurd.
En steun kwam ook van de vliegende meubelmakers. Zij zijn met 7
mensen naar Rwanda geweest om samen met de leerlingen van de
vakopleiding nieuw meubilair voor de vakschool te maken. En uiteindelijk
leverden zij 50 schoolbanken, 2 bedden, 6 stoelen en
6 bureaus met lades op. Met de nieuw aangeleerde vaardigheden en het geschonken
gereedschap heeft de vakschool mooie tools om jongeren aan het werk te helpen.
Van harte bedankt voor dit mooie initiatief!

Een leuk artikel over Bona Baana:

Financieel overzicht 2013
INKOMSTEN

Donaties 2013
Kerstactie Sterredans
Bonabaana Bingo
Feest Toby en Wil
Music meeting
Emmaus markt
Titus Brandsma,Velp
Afrikafestival
Stagiaire bijdrage
Youbedo
Diaconie Kerkdriel
Liefdeszusters Maastricht
ING GoedeDoelenfonds
Emmaus Haarzuilens
Refter
Vierdaagse actie
Vredesevent Nijmegen
Fooienpot de Klinker
Openbaarheid van Bestuur
Katolo kliniek Groningen
Katolo kliniek Ooij

€ 3.510,€ 1.390,€ 226,€ 1.090,€
93,€
45,€ 181,€ 550,€ 150,€
20,€ 500,€ 250,€ 750,€ 10.000,€
493,€
325,€
60,€
86,€ 1.000,€ 3.000,€
500,-

Totaal

€ 24.219,-

UITGAVEN

(projectondersteuning)

People for People land
Mirembe, Nsanvu
Medicijnen en lerarenopl.
Temak, Katolo kliniek

€ 14.000,-

Totaal

€ 19.830,-

€
€

1.330,4.500,

Colofon
Stichting Bona Baana ondersteunt lokale
organisaties in Oost Afrika die zich inzetten voor
kansarme jongeren
Hoe werken wij?
Bona Baana;
 is een intermediair tussen haar partners en de
juiste sponsors
 haakt in op initiatieven van haar partners
 organiseert diverse benefiet events
 organiseert sponsoracties en staat op markten
 geeft voorlichting op scholen en instellingen
 activeert vrijwilligers voor het goede doel
 maakt uitwisseling van stagiaires en vrijwilligers
mogelijk
 houdt donateurs op de hoogte middels
nieuwsbrieven
 heeft al 15 jaar lage overheadkosten
 is ANBI geregistreerd
Secretariaat
Yvon van Lankveld en Toby Mulder
Tweede Walstraat 19
6511 LN Nijmegen
 06-36118215 / 024-3605764
Email: info@bonabaana.nl
Internet: www.bonabaana.nl
IBAN: NL89INGB0008081622

