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Beste vrienden en vriendinnen,
Zo vlak voor het einde van het jaar zijn wij er weer met het laatste nieuws. Het is bijzonder goed en
verrassend voor ons geweest omdat een aantal activiteiten naar het volgend jaar zijn verzet en er
nieuwe voor in de plaats kwamen.
Ook een bijzondere verrassing op de valreep: het bedrijf Besi Netherlands B.V. in Duiven heeft
Bona Baana gekozen als Goed Doel voor hun Kerstpakketten actie. Dit bedrijf ontwikkelt en
produceert machines voor de halfgeleiderindustrie. Een groot aantal werknemers van dit bedrijf
hebben hun Kerstattentie beschikbaar gesteld aan Bona Baana.
Dit betekend dat we 2017 kunnen starten met een bijdrage van Besi van € 5000,In de volgende nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.
Noteer ook alvast de kledingmarkt op zaterdag 8 april.
Veel leesplezier en een geweldig mooi 2017 toegewenst.
Masanafu Child and Family Support
Dit jaar hebben wij MCAFS in Uganda kunnen ondersteunen. Zij gaat haar capaciteit van
vakopleidingscentrum uitbreiden. Hiermee bereikt MCAFS zo’n 300 jongeren. Maar liefst 80% van
de jongeren in Uganda is werkloos en zijn niet inzetbaar vanwege een beperkt opleidingsniveau.
Werkgevers eisen een 'work ready' oogst van afgestudeerden die voldoende vaardigheden hebben
om meteen aan de slag te gaan. MCAFS wil daarbij inspelen. Door het aanschaffen van machines,
gereedschappen / uitrusting en trainingsmateriaal kan men aan de eisen opgesteld door de regering
van Uganda voldoen. We hebben MCAFS ondersteund met € 16.200,- waarvan Stichting Overal het
grootste deel heeft bijgedragen, zie ons financieel overzicht verderop.
Utrechtse Introductie Tijd
Afgelopen zomer zijn we vier dagen naar Utrecht afgereisd om met ludieke acties aandacht te
vragen voor het goede doel. In opdracht van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht zijn wij
als begunstigde van de UIT introductie gekozen. Hieronder een verslagje van een vrijwilliger.
Alsof we met een Jeep over een
hobbelige zandweg reden om
onze koopwaar op de plaatselijke
markt aan te bieden in de
tropische hitte! Dat leek maar zo,
want in feite waren we in Utrecht,
op een hete dag in augustus, met
een gewone auto op weg naar de
Botanische tuinen. Om een
informatiestand op te bouwen
voor Bona Baana. Onze
bezoekers waren aankomende
studenten die in het kader van de
introductie een informatiemarkt
bezochten. Op zich al geweldig
dat Bona Baana als begunstigde
was uitgenodigd. Opvallend veel
studenten toonden belangstelling.
Niet alleen om met het Afrikadart

hun kennis van Afrika te testen, een student riep uit: “Huh…heeft Afrika 54 landen…zo veel?”,
maar ook omdat ze oprecht geïnteresseerd waren in het concept: kleinschalige en duurzame
projecten in Kenia, Rwanda en Uganda. Vooral het inhaken op de wensen en behoeften van de
mensen zelf sprak erg aan. “Wat goed dat jullie dat zo doen” hoorden we vaak. Wij waren blij
verrast door diepgaande gesprekken die spontaan in onze kraam ontstonden. Het was een
goede dag…….blij dat we dat mochten meemaken.
Groetjes van Mieke Knaapen
Het bestuur van de UIT is bij ons op bezoek geweest om officieel de cheque te overhandigen.
Maar liefst een bedrag van € 5.110,- is
verkocht aan “Goodwill” tijdens de
vierdaagse UIT. De Utrechtse
studenten hebben brillen, petten en
tassen gekocht. Ze hebben ook elk een
bijdrage van €1,- kunnen doen voor het
goede doel bij inschrijving.
We waren compleet overdonderd van
deze enorme donatie!
Onze projectpartner MCAFS in Uganda
heeft laten weten erg onder de indruk te
zijn van de inzet van “de gewone
mens”. Deze bijdrage gaat van grote
betekenis zijn voor jongeren in
opleiding. Door deze actie kan er meer gereedschap aangeschaft worden voor het trainingscentrum.
Geavanceerde machines geven de jongeren kans een gespecialiseerde vakopleiding te volgen.
Beste UIT, geweldig bedankt voor je inzet. Wij zijn enorm onder de indruk van jullie
organisatiekwaliteiten. Het was heerlijk met jullie samen te werken.
De school van CFO
In 2015 hebben wij Care for Others in Uganda ondersteund met de bouw van een
aantal klaslokalen, een kantoor en een opslagruimte. Er zat nogal wat tegen met de bouw. De
prijzen zijn enorm gestegen bijvoorbeeld. Daarom kwam CFO met het verzoek om nog een bijdrage
te doen om de bouw af te ronden. Omdat we dit jaar best veel geld opgehaald hebben, kunnen we
het ons veroorloven. Ook Basta heeft een extra bijdrage gedaan waar we heel blij mee zijn.

De Vliegende meubelmakers
In 2013 zijn de Flying Furniture Makers al bij een van onze
projectpartners in Rwanda geweest. Volgend jaar in juni is Mirembe
in Uganda aan de beurt. Stichting De Vliegende Meubelmakers is
ooit ontstaan vanuit een spontaan initiatief om met meubelmakers
naar Sri Lanka te gaan na de Tsunami in 2004. Sindsdien gaan ze
jaarlijks 3 weken aan de slag bij organisaties in het buitenland.
Afgestudeerde- en leerling meubelmakers zijn bereid om op het
plattelandsproject van Mirembe meubels te gaan maken. Dit gaat
het project een enorme boost geven. Voor de vakopleiding van
Mirembe een geweldige kans om te leren van professionele
vakkrachten. Ook wordt er ter plekke met de lokale leerkracht
houtbewerking een lespakket ontwikkeld. De basisschool,
vakopleiding, gezondheidskliniek en vrouwen coöperatie gaan
voorzien worden van voldoende stoelen, banken, tafels en kasten
gemaakt van gecertificeerd hout. Dat elke deelnemer 10 kilo
gereedschap achterlaat is een prachtige bijkomstigheid.

Ondersteuning van Mirembe, Nsanvu
Zo ziet Gé Vermeulen van Temak support groep uit Deventer het graag. Dat de kleine kinderen op
het platteland van Uganda een lekkere bord met eten als lunch krijgen op school. Met haar gulle gift
kan Mirembe Nsanvu de 180 kinderen per dag in ieder geval een bord eten geven. Niet alleen
lekker maar ook erg voedzaam. Fijn als je naar school gaat en je wilt concentreren op de lesstof.
Asanta sana Gé, u weet als geen andere dat het o zo nodig is.

Basisschool De Driemaster
In de week van 20 november ( dag van de rechten
van het kind) heeft Bona Baana gastlessen
gegeven aan alle klassen van de Driemaster in
Bottendaal, Nijmegen.
Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze
staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van
de Verenigde Naties.
Welke kinderrechten ken jij?

Bibliotheek Zwanenveld
In december en januari hangt de foto expositie “Een
nieuw perspectief” in deze bibliotheek. Hopelijk
komen de mensen van Dukenburg ook graag eens
een kijkje nemen.

Facebook
Jullie wisten natuurlijk al lang dat Bona Baana op Facebook zit. Ook Mcafs Youth Centre heeft
onlangs leuke foto’s gepost. En Mirembe Girls' Vocational Center en Mirembe Primary School
Nsanvu met leuke filmpjes zijn ook te volgen via facebook.
Een mooie inkijk van het dagelijks leven in Uganda. LIKE! SHARE!

Word donateur:
voor minimaal € 10,- 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

Oproep
Inzameling zomerkleding
Voor de kledingmarkt op 8 april gaan we nu alvast
kleding inzamelen. Heeft u mooi zomers goed over
dan willen we het graag schoon en zonder
mankementen aangeleverd krijgen. Laat het ons
weten, dan maken we een afspraak. Dank u!

DoelShop.nl
Wij proberen op allerlei manieren geld bij elkaar te krijgen want alle beetjes helpen. Al een tijdje zijn
we aangesloten bij YouBeDo waar je online boeken kunt kopen.
En zo zijn we onlangs aangesloten bij een nieuwe winkel: DoelShop.nl!
Via DoelShop.nl kun je gratis doneren door te shoppen bij alle aangesloten webshops. Je hoeft
hiervoor alleen maar door te klikken naar bijvoorbeeld Bart Smit of Thuisbezorgd en vervolgens een
aankoop te doen. Dit kost niets extra. Waar komt deze donatie vandaan? Als DoelShop.nl een klant
aanlevert bij een webshop krijgen zij een bonus; dit is vaak een percentage van het aankoopbedrag.
DoelShop.nl geeft 75% van deze bonus door aan het goede doel van jouw keuze! De andere 25%
gebruiken zij voor eigen onkosten.
Hoe kies ik dan voor Bona Baana? Als je een specifiek goed doel wil kiezen, moet je eenmalig
inloggen. Vervolgens begint het proces automatisch waarbij je eerst de keuze krijgt voor Bona
Baana en je daarna al jouw favoriete webshops kunt afstruinen.
Extreme armoede
Wereldwijd leven bijna 385 miljoen
kinderen in extreme armoede.
Ontwikkelingsorganisatie Unicef en de
Wereldbank stellen op 4 oktober j.l. in
een verschenen rapport dat het gaat
om bijna 20 procent van de kinderen in
ontwikkelingslanden. Kinderen worden
harder getroffen dan volwassenen.
Waar bij volwassenen ruim 9% in
extreme armoede leeft, is dit bij
kinderen bijna 20 procent!
Een kind leeft in extreme armoede als
het onderdeel uitmaakt van een
huishouden dat €1,70 of minder per
persoon per dag te besteden heeft.
In Afrika ten zuiden van de Sahara leeft
de helft van alle kinderen in grote armoede, in Zuid-Azië gaat het om 36 procent. Unicef en de
Wereldbank bekeken de situatie in 89 landen. De gevolgen van deze hardnekkige armoede zijn
schadelijk voor jonge kinderen stelt het rapport. Het is van grote invloed op hun ontwikkeling.
Bron: NRC

Financieel overzicht 2016
INKOMSTEN
Donaties
€ 2.191,92
Gift familie Nijmegen/Ooij
€ 2.500,Kledingmarkt
€ 1.232,Titus Brandsma Velp
€ 164,86
Jumbo flessenactie
€ 188,35
Voorjaarsmarkt Beek
€
56,25
Stg Overal Afrikafestival
€
80,Verkoop Afrikafestival Fairweggistan
€ 197,70
Verkoop Feest Overal
€
66,50
Basta, MCAFS
€ 1.000,Basta, CFO
€ 1.031,Youbedo
€
4,24
DoelShop.nl
€
3,51
Diaconie Kerkdriel
€
250,Liefdeszusters Maastricht
€
250,Stichting Overal , MCAFS
€ 10.000,Stichting Emmaus, Martin, PFP
€ 2.500,Temak support Group, Nsanvu
€ 1.500,Zomer in een potje, Alieke
€
196,50
Verjaardagsgift, Yvette
€
220,Handvaardigheids actie, Marga
€
20,Universiteit Utrecht UIT
€ 5.110,Kerstmarkt Huize Rosa
€
73,45
Totaal
€ 28.836,28

UITGAVEN projectondersteuning
Mcafs Uitbreiding VTC
€ 16.200,Mirembe, Nsanvu schoollunch
€ 1.550,Mirembe, Zzana crisis
€ 2.550,People for People
€ 2.500,CFO
€ 1.000,Totaal
€ 23.800,-

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
* 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

