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Beste vrienden en vriendinnen,
Hopelijk is iedereen gezond. Bona Baana gaat ondanks de beperkingen langzaam maar gestaag
door. Voor onze projectpartners komen er lichte versoepelingen aan wat betreft corona-restricties.
De scholen in Uganda gaan bijvoorbeeld in januari open. Laten we hopen dat de nieuwe variant
geen roet in het eten gooit. We hebben dit jaar het scholings- en tienermoederproject van Mcafs in
Uganda kunnen ondersteunen en verder lees je hoe Imke Straaten van de Wilde Ganzen het heeft
in Uganda. Lees verder waarom we als Bona Baana de “pledge Every child a family” hebben
ondertekend.
Veel leesplezier, fijne feestdagen en een gezond 2022!

Goede doelenmarkt Titus Brandsmaschool in Velp voor Twa in Rwanda
Bona Baana heeft voor 2 businessklassen Mavo 3 een online gastles gegeven. Deze les is ter
voorbereiding van een goede doelenmarkt in april. We hebben het over de situatie van jongeren in
Rwanda gehad en duidelijk uiteen kunnen zetten waarom het zo nodig is om de Twa te
ondersteunen.
De Twa vormen 1% van de Rwandese bevolking; zij zijn
sterk gemarginaliseerd en hebben hun natuurlijke
omgeving waar zij leefden als jagers-verzamelaars
gedwongen moeten verlaten. Een leven buiten het
regenwoud is voor hen een onbekende wereld. People
For People heeft van oudsher contacten met deze
bevolkingsgroep om hen handvaten te geven te
overleven middels een landbouwproject. Zo leren ze hun
eigen voedsel te verbouwen.
De opbrengst van de markt gaat naar een hygiënekit
voor de kinderen van dit pygmeeënvolk welke de
gezondheidstoestand ten goede zal komen.
Zo’n pakket bestaat uit zeep, tandenborstel, tandpasta,
desinfectiemiddel en een handdoek.

Jiggers, een behandeling tegen zandvlooien

Wij wensen de leerlingen veel
inspiratie om een leuke markt te
organiseren en we hopen op een
mooie opbrengst!
Alvast Urakoze!

Tienermoederproject in full swing
We hebben dit project van MCAFS in Masanafu, Uganda al in 2021 helemaal kunnen
ondersteunen. We kregen een grote gift van onze warme vrienden stg. Emmaus Regenboog uit
Wageningen en van stg. Mutuba. Deze
laatste stichting richtte zich met name op
girlempowerment in het noorden van
Uganda en heeft zich inmiddels opgeheven.
Hierdoor kwam een mooie donatie vrij voor
dit project. Dank allebei!
Ondanks dat de scholen gesloten blijven
heeft MCAFS toch een aantal workshops
kunnen verzorgen voor tienermoeders.
De meiden moesten in kleine groepen
opgesplitst worden om de corona
maatregelen enigszins te omzeilen.
Intake van nieuwe cursisten
Terwijl de
ene groep leert koken, maakt een andere groep producten. Ze zijn
erg blij om deze mogelijkheid te krijgen en de timing is erg goed.
Het aantal tienermoeders groeit in Uganda en de meeste meisjes
worden het huis uit gezet en dragen de blaam van hun
zwangerschap.
De foto hierboven was de briefing op de dag dat de tieners zich
kwamen inschrijven. De inschrijvingen vonden plaats in de
bibliotheek en het jeugdcentrum. De verschillende trainingen
werden verzorgd vanuit het vakopleidingscentrum waar er open
ruimten zijn en schermen tegen de zon.
Lees hier een artikel over hoe het perspectief van jongeren in
Uganda totaal zoek is door het sluiten van de scholen.
Wilde ganzen bij MCAFS, Uganda
Omdat Imke Straaten van de Wilde ganzen voor een jaar in
Uganda woont om te onderzoeken hoe gemeenschapsprojecten daar werken is ze met MCAFS
naar het platteland van Nakaseke gegaan. Daar hebben wij al jaren geleden een deel van een
landbouw- en voedselzekerheidsproject ondersteund. Voor ons zijn de dingen zoals ze gaan al zo
normaal geworden. Leuk om te lezen hoe een fris iemand het leven in Uganda ervaart in Imke’s
blog.

Rose, Nicolas en Imke

Op het platteland van Nakaseke

Whatsappberichten van Care for Others
Care for Others doet wat zij kan binnen haar mogelijkheden. Lees hier een aantal berichten van
directeur Michael Okado. Respect voor deze organisatie in Soroti, N.O.Uganda,
Dear Bona Baana we are in a serious Lockdown. The second wave of Covid ‘19 is killing people
like nothing. Pray for Uganda for recovery. It's a long way disrupted by the pandemic, all programs
shut down. Schools will be opened next year 2022, everything is not easy for CFO but we trust in
God for rescue. The school hopefully will open on condition that the Government managed to
vaccinate 4.5 million people. They have accepted weddings, burials and churches to function for
not more than 200 people while following guidelines.
As a surviving plan we help those in need what is the
main objective of CFO. From August on we distributed
food items to vulnerable women. Most women are
widows, they don't have means of cultivation, couple with
sunshine leading
to famine. No
proper income
only a hand to
mouth business.
Their children
are not going to
school, they
suffer from lack
of nutrition, there is no proper food or no food at all (poor
feeding). Accommodation, clothing and medical care is in
hands of God. They are completely vulnerable, no one
come to rescue them, that is why the little we get is the
little we give. Just a drop of water in an ocean.
Furthermore we where providing food, school fees,
clothes, medical care to widows and disabled people. And
we bought blankets, 20 liter jerricans to fetch water for
them. For the widows we bought bassins, soap and salt.
Festival Di-Vers
Wederom waren op dit
mooie festival aanwezig
om het kinderprogramma
te verzorgen.
Filevorming bij het
schminken en het
chapati-bakken tijdens
een heerlijke zonnige
septemberdag.
Wij bedanken alle
vrijwilligers voor hun
inzet! Klik hier voor een
impressie van de dag.

Pledge #EveryChildAFamily
Een onderzoek van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken heeft aangetoond
dat er in Nederland gemiddeld 1500
Particuliere Initiatieven (PI) zijn die
vrijwilligers naar residentiële instellingen
zoals weeshuizen stuurt, het
zogenaamde weeshuistoerisme. Sara
Kinsbergen van de Radboud Universiteit
was een van de onderzoekers.
Hoofdconclusie is dat Nederlandse PI’s
een belangrijke rol spelen in het
oprichten of ondersteunen van deze
residentiële zorginstellingen voor
kinderen.
De Dutch Tanzania Foundation heeft het
onderzoeksrapport van ruim 70 pagina’s
samengevat in een korte animatie.
De campagne Stop weeshuistourisme
geeft je meer inhoudelijke informatie.
Om een goed signaal af te geven aan
die 1.500 Nederlandse PI’s, en om een
alternatief te promoten voor weeshuizen,
is de organisatie Better Care Network
Netherlands op zoek naar meer
organisaties die de “Pledge”
ondertekenen.
Deel dit bericht!

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.

Berichten van Mirembe, Uganda
Wat een mooie foto’s van Mirembe in
Zzana in Uganda waar zo hard
gewerkt wordt om de vakopleidingen
tot een goed einde te brengen.
De opleiding tot kleuterleidster heeft
het gros van de meiden bij families
ondergebracht om daar les te geven.
In samenspraak met het ministerie
van onderwijs gaan zij hier beginnen
om ook jongens op te leiden in
technische vakken. Er lopen veel
jongens op straat te niksen nu
scholen nog gesloten zijn. Maar de
focus blijft op de meiden.
Wij wensen ze succes met deze
nieuwe ontwikkelingen.
Aanstormend kleuterleidster met
haar zelfgemaakte lesmateriaal

Ook kregen we foto’s via de
Vliegende meubelmakers.
Dit is Moses, deelnemer van
het zomerproject in 2017 in
Nsanvu.
Hij heeft een
workshop/winkel langs de
doorgaande weg opgestart.
Hier maakt hij met zijn
collega Jimmy meubels,
deurposten en deuren.
Mooi bed Moses!
Koksopleiding

Op de gezondheidsposten van Mirembe zijn er wel medicijnen maar niet voldoende. Drie keer per
week zijn de posten open om te testen op ziekten en voor een consult family-planning. Ook wordt
er op huisbezoek gegaan bij diegenen die niet naar de kliniek kunnen komen.

Feest van licht Orientalis
Door de nieuwe coronamaatregelen gaat de Kerstmarkt op het terrein van Orientalis niet door. Wij
zouden hier een week staan. Het terrein blijft wel open zonder markt zodat je er een frisse neus
kunt halen, warme chocolademelk drinken en kunt genieten van licht en duisternis.
Dus ga lekker even langs het Feest van licht. In Heilig Landstichting.

Boekentip Abdulrazak Gurnah
De Nobelprijs voor de Literatuur is dit jaar toegekend aan de
Brits-Tanzaniaanse schrijver Abdulrazak Gurnah (Zanzibar,
1948). De Zweedse Academie die de prijs uitreikt, prees de
postkoloniale romancier als een ‘observator met compassie voor
het menselijk lot’.
DoelShop.nl
Wij proberen op allerlei manieren geld bij elkaar te krijgen. Via
DoelShop.nl kun je gratis doneren door te shoppen bij alle
aangesloten webshops. Hoe kies ik dan voor Bona Baana?
Als je een specifiek goed doel wil kiezen, log je eenmalig in.
Vervolgens begint het proces automatisch waarbij je eerst de
keuze krijgt voor Bona Baana en je daarna je favoriete
webshops kunt afstruinen.

Zelf je actie aanmaken bij PIF
Pay it Forward verbindt mensen met non-profits en maakt het
mogelijk dat iedereen mee kan werken aan een betere wereld.
Het concept is simpel: Pay it Forward voor iemand anders, doe goed samen met anderen, lokaal
en globaal.

Ons Nieuwe Banknummer
Jullie weten het al toch? Wij bankieren bij Triodos bank NL60TRIO0788864068
Colofon

INKOMSTEN 2021
Donaties
PIF world
Diaconie Kerkdriel
Ontmoeting Di-Vers
M. van Overgaauw Periodieke gift
C. van Overgaauw Periodieke gift
Voorheen bibliotheek Bottendaal
Liefdeszusters Maastricht
Flessenactie De Witt
Flessenactie Jumbo Fenikshof
Stg. Catharinafonds
Restaurant Oortjeshekken
Verkoop Temak craft
Stg. Tot behoud van De Refter
Youbedo
Reijmer Pannerden
Stg. Mutuba
Emmaus Regenboog Wageningen
Totaal

€ 4.022,38
€ 173,96
€ 500,€ 573,96
€ 350,€ 400,€ 1.031,85
€ 250,€ 489,55
€ 425,55
€ 1.000,€ 1.000,€ 115,€ 500,€ 0,82
€ 250,€ 4.000,€ 1.750,€ 16.833,07

UITGAVEN projectondersteuning
MCAFS ism Wilde Ganzen
€ 5.666,67
MCAFS Tienermoeder skills
€ 9.380,85
Nijmegen Forest Ziko
€ 500,Totaal
€ 15.547,52

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 20 jaar lage overheadkosten
* is ANBI geregistreerd
Secretariaat
Yvon van Lankveld en Toby Mulder
Begijnenstraat 34, 6511 WP Nijmegen
 06-36118215 / 06-10143536
E-mail: info@bonabaana.nl
IBAN: NL60TRIO0788864068
Meer informatie
Internet: www.bonabaana.nl

facebook: bonabaana.nl
Instagram: bonabaana

