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Beste vrienden en vriendinnen,
In deze nieuwsbrief doen we verslag van het afgelopen jaar. Voor het volgende jaar kun je
alvast twee data vastleggen: zondag 3 april kledingmarkt in de Thiemeloods en zondag 6
november de Afrikadag met rommelmarkt in De Refter, Ubbergen.
Veel leesplezier, wij wensen je een liefdevol nieuw jaar toe.

Afrikadag met rommelmarkt
In september waren we te
gast in de Refter in
Ubbergen. Het was een
heerlijke dag. Samen met
kringloopwinkel Basta
was er een mooie
rommelmarkt en ook de
kinderen werden goed
vermaakt. De kapel van
de De Refter is dan ook
een hele mooie plek om
een Bona Baanadag te
mogen organiseren. Het
resultaat was ook goed.
Er is die dag € 2.650,opgehaald. We zijn erg
blij dat we zo welkom
waren op de Refter.
Sterker nog, er kwam een gulle donatie van hun kant en een uitnodiging om het volgend jaar
weer te organiseren!
Ook van Huiskamer-cafe Oortjeshekken hebben we die dag een mooie donatie mogen
ontvangen.
Naast deze dag op de Refter hebben inkomsten van andere acties zoals de kledingmarkt en
een benefietfeest georganiseerd door Basta. Ook zijn er een aantal gulle donaties gedaan. Al
met al is het doel behaald om onze projectpartner Care For Others te ondersteunen voor de
uitbreiding van de vakschool en een lasmachine. We hebben hierbij nog wel de cosponsoring van stg. Overal en Emmaus Haarzuilen gekregen. Hoe dan ook is het erg fijn om
het jaar weer af te kunnen sluiten met deze ondersteuning voor de jongeren in Uganda.

Care For Others
In Alwa zijn ze inmiddels met de bouw begonnen van vier klaslokalen, een kantoor voor het
onderwijzend personeel en een opslagplaats. Michael Okado van CFO laat ons weten dat
zijn dank enorm is. Met de extra lokalen kan de vakopleiding uitgebreid worden met een
training automechanica en een koksopleiding. Met een vakopleiding krijgen kansarme
jongeren kans op een betere toekomst.
Ook heeft de vakschool een mooie samenwerking met een andere vakschool in Soroti-stad.
Het Lasapparaat zal hier komen vanwege de krachtstroom. Meerdere scholen kunnen er
gebruik van maken voor het vervaardigen van lasopdrachten. Naast scholing levert dit
apparaat tegelijk projectinkomsten.
Het is een grappige bijkomstigheid dat we in 1999 onze eerste actie voor Care For Others
hadden. Dit was een nog veel mooiere en grotere Paasmarkt van dezelfde stichting Basta in
dezelfde Kapel van de Refter! Dat was het begin van deze vakschool. Toen konden de
leerlingen op deze school in Alwa geen examen doen. Daarvoor gingen ze toen nog naar
Lira. In 16 jaar tijd zijn ze uitgegroeid tot een school met aanzien en hebben ook de
certificaten om zelf examens af te nemen.
De school is 2 x zo groot geworden en heeft met de steun van Bona Baana verschillende
projecten kunnen starten. Zoals de metselworkshop, de bouw van de slaapzalen, de
zonnepanelen, een omheining om de school en een landbouw project voor inkomsten. En nu
nog een nieuwe vleugel.

De internationale dag van de rechten van het kind, 20 november
Bona Baana heeft lespakketten ontwikkeld voor scholen over verschillend thema’s zoals
kinderrechten. Met daarin o.a. een powerpoint presentatie, praatplaten over de
kinderrechten, een film, een quiz, etc.
Elk jaar komt Bona Baana gastlessen geven op De Driemaster in Bottendaal over Bona
Baana en de Kinderrechten. Het is een traditie geworden en elk jaar wordt steeds een klein
beetje herhaald en komt er iets nieuws bij. Titia Takens was er voor de eerste keer bij, en
verteld over deze ervaring.
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Wat was het gezellig op tijdens de lessen! Ik begon met de kinderen te vragen of ze de
verschillende kinderrechten op het interactieve digibord wilden schrijven. Ik was positief verrast; de
kinderen wisten al zoveel en deden heel actief mee.
Yvon presenteerde een powerpoint met daarin o.a. een dia met kinderen die water sjouwden in
jerrycans. Dat gaf al veel gespreksstof over het recht op goed drinkwater. Ook zagen ze een dia
met een oma en haar 4 kleinkinderen met een paar geitjes. Oma had de zorg voor haar
kleinkinderen, omdat de ouders van die kinderen waren overleden.
Op onze vraag of ze een idee hadden waaraan die ouders waren overleden, kwam vaak als
antwoord Aids. En dat klopte. Deze oma had de geitjes van People for People in Rwanda
gekregen. De leerlingen van de Driemaster hebben Bona Baana hiervoor ondersteund door middel
van een pepernotenactie in 2009 en de opbrengst was voor deze organisatie. Zo zagen ze dat hun
geld goed terecht was gekomen en voor een paar kinderen het recht op goede voeding, door
geitenmelk, garandeerde. Over gezonde voeding gesproken; vorig jaar had Yvon meelwormen en
sprinkhanen meegenomen en konden de kinderen ze proeven. Sommige kinderen vonden het
jammer dat we dat dit jaar niet hadden. Anderen waren juist erg blij…
Vervolgens lieten we een filmpje zien (verschillende films, afhankelijk van de klas). De kinderen
keken met alle aandacht en stelden daarna goede vragen. Een paar kinderen vertelden nadien dat
ze een beetje verdrietig werden van de slechte omstandigheden waarin die kinderen uit de
documentaire moesten leven. Dat hebben we geprobeerd te relativeren door ze mee te geven dat
niemand er beter van wordt als je alle ellende van de hele wereld op je schouders neemt, maar dat
het helpt als een ieder doet wat hij/zij kan om een steentje bij te dragen. Bijvoorbeeld door met een
sponsorloop mee te doen of door fairtrade bananen te eten. We hadden ook een stelling over
ontwikkelingssamenwerking en soms leek het net het Lagerhuis, waarin de meningen en
argumenten goed werden onderbouwd.
Als laatste zongen we vader Jacob in het Kiswahili: We we Mtoto. We hebben het zelfs in canon
gezongen. Het klonk prachtig en zo konden we vrolijk afsluiten.
Volgend jaar weer. Ik verheug me nu al!

Nieuws van Mirembe Girls –Kampala, Uganda
Er is in dit jaar veel veranderd bij de Mirembe girls in Zzana, Kampala. Het commerciële
centrum welke vorig jaar is opgebouwd met onze steun werpt haar vruchten af. Zelfs voor
de meiden die geen schoolgeld kunnen betalen is er nu een mogelijkheid om een kleine
hoeveelheid spullen te verkopen. Het geeft hen in ieder geval een klein inkomen maar ook
een gevoel van eigenwaarde.
De regering heeft geadviseerd en steun toegezegd aan scholen om studenten een hogere
opleiding te laten voltooien. En zo hebben 120 meiden een examen gedaan op
verschillende niveau’s. Sommige naaisters met een voltooide opleiding kunnen echter niet
direct aan het werk. Mede door een donatie van de Rotaryclub in de buurt is het voor hen
mogelijk om bij Mirembe te verblijven en gebruik te maken van de naaimachines. Hiermee
is een inkomen te verwerven en kunnen ze ervaring opdoen. De peuterleidsters hebben
wel een baan, soms al voordat ze af studeerden. En alle cateraars en kapsters hebben
werk gevonden. Dus het gaat erg goed. Prachtig als je bedenkt hoe klein Mirembe ooit is
gestart.
In de toekomst zou Mirembe graag een aangrenzend stukje land willen kopen om de
kosten te kunnen drukken in de huisvesting van de docenten. Dat is elke maand weer een
grote kostenpost. Hiervoor zouden we mogelijk volgend jaar actie kunnen gaan voeren.
Op het platteland in Nsanvu, zitten inmiddels 350 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar
oud op de basisschool en op de vakopleiding. Naast reguliere lessen probeert Mirembe
ook persoonlijke hygiëne te onderwijzen. Vele kinderen hebben namelijk Jiggers, dat zijn
beestjes die zich in de huid boren en jeuk veroorzaken. De vloeren van de klaslokalen zijn
met cement gestort om de kans op besmetting te verminderen. De leraren die via Bona

Baana een opleiding hebben kunnen volgen zijn gepromoveerd tot een hogere functie.
Ook is een peuterklasje in aanbouw en al bijna klaar. Met de vele kleintjes die doelloos
rond de school hangen is het hard nodig ze een zinvolle dagbesteding te kunnen bieden.
Uitdagingen blijven altijd aanwezig, er is bijvoorbeeld geen schoon drinkwater bij het huis
van de docenten. Daarvoor heeft Mirembe bij de regering aangeklopt en hoopvol wachten
zij of er steun wordt geboden.

Bibliotheek Malden
Al eerder dit jaar hing de foto-expositie “Een nieuw perspectief” zo mooi in de bibliotheek
de Mariënburg in Nijmegen. En een van de medewerkers van de Openbare Bibliotheek
Gelderland Zuid had het geweldige idee om ons ook eens te etaleren in de bibliotheek van
Malden. Dus nu hebben we een aantal vitrines kunnen bezetten waarmee we aandacht
proberen te trekken met boeiende informatie en een deel van de foto-expositie. Het is fijn
om de vleugels eens uit te slaan buiten de stadsgrenzen zodat men ook daar kan zien
welk een werk wij doen. De kleintjes kunnen knuffelen met de leeuwen en een kleurplaat
meenemen. Gaat dat zien, gaat dat zien, de expositie is tot eind januari te zien.

Financieel overzicht
Inkomsten 2015
Donaties
Gift familie (Mirembe)
Emmaus bijdrage PFP
Kledingmarkt
Eco-tuindag
Irma schoolactie
Persoonlijke actie
Brebl@Basta
Stg Overal
Afrikafestival
Refter donatie
ING goede doelen
Refterdag met Basta
Oortjeshekken donatie
Memuku donatie
HAN expo
Youbedo
Diaconie Kerkdriel
Liefdeszusters Maastricht
Donatie H.Pots
Stichting Overal
Emmaus Haarzuilens
Totaal

€ 3.657,€ 1.650,€ 1.250,€ 1.206,€ 38,€ 178,€ 35,€ 1.621,€ 1.621,€ 157,€ 535,€ 1.000,€ 2.150,€ 500,€ 500,€ 135,€ 298,€ 500,€ 250,€ 1.000,€ 10.000,€ 3.880,€ 32.161,-

Uitgaven projectondersteuning
Care for Others
€ 22.000
Industriële lasmachine
€ 3.800,People for People
€ 1.250,Mirembe (reservering)
€ 1.650,Temak
€ 386,Totaal
€ 29.086,-

Sociale media
We kunnen nog wel wat vrienden gebruiken…. Like, share en volg ons op Facebook en
Instagram. Dank!

Donaties
Fiscaal vriendelijk doneren
Leg je een periodieke schenking vast via het formulier hier beneden, dan is het bedrag
fiscaal aftrekbaar. De vereenvoudigde schenkingsmaatregel is een compensatie van de
overheid voor het schrappen in de ontwikkelingssamenwerking. Bekijk op onze website,
tabblad “Steun Bona Baana”, de verschillende mogelijkheden.
Soms krijgen we een donatie en weten we niet van wie de gulle gift komt. Dat is jammer
want wij willen graag onze dankbaarheid tonen. Dus, doe je een donatie? Maak je
kenbaar!

Hoe kijken Afrikanen
Hoe kijken zij eigenlijk naar de westerse ontwikkelingssamenwerking? Aart van der Heide
klom in de pen. “…..we kunnen ons terugtrekken en meer afstand nemen om Afrikaanse
denkers eigen ruimte te geven. Hoe het verder gaat is hun verantwoordelijkheid. Onze
bemoeienis, hoe goed bedoeld die ook is, zal moeten stoppen. Samenwerking kan alleen
maar geschieden als het verzoek uit Afrika zelf komt.”
Dan zijn wij als Bona Baana eigenlijk wel goed bezig! Lees hier het hele artikel hier.
Bron: vice versa

Persoonlijke actie van Magda van Dijk
Fijn als mensen zo
enthousiast zelf actie
willen ondernemen. Een
mooi voorbeeld is
Magda van Dijk. Zij
heeft een deel van de
opbrengst uit verkoop
van haar breisels en
haaksels inmiddels
overgemaakt.
Magda vertelt:
Op 12 december heb ik op de markt “RAVENSTEIN bij KAARSLICHT” gestaan voor Bona Baana.
Mijn motivatie om Bona Baana als goed doel te kiezen, heeft meerdere redenen. Bona Baana doet
veel voor kinderen in landen waar mijn hart bij betrokken is. Daarnaast ben ik een groot liefhebber
van handwerken en leg daar liefde in, wat dan weer ten goede komt aan kinderen die veel
ondersteuning en liefde nodig hebben. Een organisatie, zoals Bona Baana, daar heb ik veel
vertrouwen in, omdat vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten, daar heb ik bewondering voor en
mijn kleine bijdrage is dan een mooie toevoeging en stimulans voor mensen die op deze manier
ook een organisatie kunnen steunen. Het geeft mij enorm veel voldoening en vreugde.
Wil je babykleding, sjaal of een deken? Of heb je een bolletje wol over? Neem contact op met
m.g.vandijk@hotmail.nl

Nijmegen maken wij
Op zondagmiddag 17 januari 2016 wordt in De Kube, op het Honigcomplex, het festival
“Nijmegen maken wij” gehouden. Allerlei Nijmeegse initiatieven presenteren zich zodat
bezoekers/stadsgenoten weten wat er zoal in Nijmegen te doen is op diverse gebieden.
Ook is het festival bedoeld om informatie uit te wisselen. En wij van Bona Baana zijn als
organisatie uitgenodigd. Op het festival kunnen bezoekers informatie vergaren, kennis
delen en vooral het festival “beleven”. Er komen workshops, multimedia presentaties,
optredens, discussie platforms, etc. We willen zoveel mogelijk mensen uit verschillende
doelgroepen bereiken zodat het een evenement wordt voor “jong en oud” met een grote
diversiteit aan bezoekers en deelnemende burgerinitiatieven en organisaties.
De organisatie is in handen van: Nijmeegse Deeldag, Wmo denktank, Vrijwilligerscentrale
Nijmegen en Vrijwilligersraad Nijmegen, Wmo werkplaats HAN en het Wijkenfestival
Nijmegen.
Kom ook even kijken!

Vierdaagse sponsorloop
Het lijkt nog een beetje ver weg maar ben je al aan het trainen om volgend jaar de
vierdaagse te lopen? Wil je Bona Baana daarmee extra onder de aandacht brengen?
Word sponsorloper door je op te geven via info@bonabaana.nl Gegarandeerd dat 100%
van het bij elkaar gelopen geld bij Bona Baana terecht komt. Loop voor onderwijs, schrijf je
in voor de vierdaagse sponsorloop! Als je €50,- bij elkaar loopt, nemen wij het inschrijfgeld
van €19,50 voor onze rekening. Je krijgt een Bona Baana T-shirt en een vlaggenlijn van
prachtige Afrikaanse stoffen om de boel extra op te leuken. Jouw sponsorgeld gaat ook
naar het gekozen doel van het jaar .

Uitwisseling met HAN studenten ISDC

Vanuit de minor International Sustainable
Development Coorperation vertrokken
met regelmaat studenten van de hoge
school naar onze projectpartners in
Afrika. En zo kwam een uitwisseling tot
stand met een school uit India. Twee
studenten maatschappelijk werk uit
Bangalore hebben hun minor in
Nederland gedaan. En zo kwamen zij
een middag op bezoek bij Bona Baana.
De meiden vertelden over hun werk bij
ngo’s die erg lijken op de initiatieven van
onze projectpartners. En zo zien wij
gelijkenissen met het leven in India en
Afrika. Zo mooi om te zien hoe geweldig
onder de indruk men is over de
gezondheidszorg en het onderwijs in
Nederland. Het is hier zo goed geregeld,
voor elke doelgroep een zorg- of
leerplan. In de avond hebben we ons
aangesloten bij de Vredesloop die bij de
Surinaams-Hindustaanse Hindutempel in
Wijchen langs kwam. Wat een mooie
uitwisseling.

Inzameling zomerkleding
Voor de kledingmarkt in het eerste weekeinde van april gaan we nu alvast kleding
inzamelen. Heb je mooi zomers goed wat je niet meer aan doet? Uiteraard willen we het
schoon en zonder mankementen aangeleverd krijgen. Laat het ons weten, dan maken we
een afspraak.

De duurzame ontwikkelingsdoelen

De werelddoelen zijn de opvolgers van de millenniumdoelen. De millenniumdoelen worden
door velen gezien als de belangrijkste en meest succesvolle wereldwijde afspraken voor
armoedebestrijding. Hoewel diverse doelen behaald zijn, leven er op dit moment nog
steeds één miljard mensen van minder dan 1,25 dollar per dag en jaarlijks sterven er nog
300.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap of door complicaties rondom de geboorte. Je
kunt de voortgang per doel bekijken op de millenniumdoelenpagina.
Er is ook veel kritiek. Zo zouden de doelen te beperkt zijn, omdat ze met name gericht zijn
op sociale ontwikkeling (educatie, onderwijs, gezondheidszorg) en omdat er weinig
aandacht is voor duurzame en economische ontwikkeling en vrede en veiligheid. Ook
wordt er in de millenniumdoelen niet gerept over mensenrechten. Een ander punt van
kritiek is dat de doelen falen in het aanpakken van de onderliggende oorzaken van
armoede en ongelijkheid.
Hoewel de millenniumdoelen in theorie voor alle landen gelden, worden ze in werkelijkheid
beschouwd als doelen voor arme landen, met financiering uit rijke landen. Een groot
verschil met de nieuwe doelen is dat deze voor alle landen zullen gelden. Er wordt
verwacht dat alle landen zullen werken aan het behalen van de doelen.

Tijdens de VN-top waar eind september de werelddoelen werden aangenomen, noemde
de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, jongeren de “fakkeldragers
van een duurzame toekomst”. De ‘generatie 2030’ moet de generatie worden van
gelijkheid, zonder honger, en van een gezond klimaat. ‘Alleen met een actieve bijdrage
van jongeren zullen de nieuwe werelddoelen worden behaald’, was het argument dat vaak
werd aangehaald tijdens de top. Jongeren worden meer dan ooit betrokken bij het
vormgeven van hun eigen toekomst, of nemen het heft in eigen handen.
In dit filmpje roept de Keniaanse dichter en rapper Stom al-Madusi politieke leiders op
meer in gesprek te gaan met jongeren onder het motto: Let’s talk!
Bron: One World

Flessenactie Jumbo
Leuk om te vermelden is dat er een emballage actie komt bij de Jumbo op het Fenikshof in
Nijmegen West. Van februari tot oktober kun je hier je statiegeldbonnetje inleveren. Alle
kleine beetjes helpen. Alvast bedankt!

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
activiteiten
* organiseert sponsoracties
* 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
Begijnenstraat 34, 6511 WP
Nijmegen
 06-36118215 / 024-3605764
E-mail: info@bonabaana.nl
IBAN: NL89INGB0008081622
Meer informatie
Internet: www.bonabaana.nl
Facebook: bonabaana.nl
Instagram: bonabaana

