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GEEF DE KINDEREN VAN RWANDA EEN NIEUWE TOEKOMST! 
Omdat de oorlog niet alleen hun ouders, maar ook de hoop op een toekomst heeft afgenomen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste allemaal 
In 2001 gaat  Bona Baana zich inzetten voor de 
jongeren in Rwanda, die het slachtoffer geworden 
zijn van de genocide die tussen april en juni 1994 
plaatsvond. Velen zijn hun ouders kwijtgeraakt en 
leven sindsdien vaak aan de zelfkant van de 
maatschappij. 

Ngarukiye was elf toen zijn ouders hem 
met zijn twee jongere broertjes en twee neefjes 
verstopten in het moeras. Twee maanden lang 
schuilden ze tussen de papyrussen. Zij over-
leefden de genocide. Hun ouders niet. Toen stond 
Ngarukiye alleen voor de taak zijn broertjes en 
zusjes op te voeden. 
De oorlog heeft in een paar maanden tijd 700.000 
mensen het leven gekost. Rwanda telt zeker 
300.000 wezen, die in de grootste armoede  
worstelen om te overleven. Er zijn zo’n 60.000 
kindgezinnen. Geen vader geen moeder, maar  

 
 
 
een oudere broer of zus die voor hun jongere 
broertjes of zusjes zorgen. Het ontbreekt deze 
kinderen aan de meest elementaire 
voorzieningen: 95% van hen heeft geen toegang 
tot gezondheidszorg of onderwijs. De eerste zorg 
van kinderen zoals Ngarukiye is zichzelf en ‘ hun  
gezin in leven houden. Deze wezen zijn vrijwel 
geheel op zichzelf teruggeworpen. Deze veel te 
vroeg oud geworden gezinshoofden durven nog 
steeds niet aan hun toekomst te denken 
Hieronder staat een klein stukje uit een brief van 
onze partnerorganisatie uit Rwanda. 
 
People for People in Rwanda 
“We zijn blij dat we in de gelegenheid zijn om iets te 
vertellen over People for People (PFP.).   
Zoals in de cultuur van Rwanda gebruikelijk is leeft 
men in zgn. extended families. Als een kind zijn ouders 
verliest neemt iemand in deze familie vanzelfsprekend  
de oudertaak over. Op dit moment is het in Rwanda 
zo, dat veel van de jongeren nauwelijks familieleden 
hebben. Wij van PFP ondersteunen alle kinderen die in 
moeilijke omstandigheden leven, ongeacht geloof, 
afkomst of geslacht. Wij zijn een kleine lokale 
organisatie die werkt met 16 vrijwilligers  in de 
hoofdstad Kigali. Op dit moment bereiken wij zo’n 194 
kinderen: 35 straatkinderen, 39 kinderen 
ondergebracht in pleeggezinnen en 120  kinderen die 
in kindgezinnen leven. Wij hebben een bakkerij 
opgezet waar de kinderen  inkomsten verwerven en 
tegelijkertijd een vak kunnen leren. 
Ook zouden we een kippenhouderij willen starten. Zo 
worden er weer mogelijkheden gecreëerd  langzaam 
een toekomst op te bouwen.  
Fred Kasigwa en Christine Kabatesi.  
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� Mededelingen 
� Stop Aids Now 
� Rwanda achtergrondinformatie 
� Projectpartners 

� Financieel overzicht 2000 
� Puzzel mee 
� De Paasmarkt op de Refter 
� Colofon
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Mededelingen 
� De overheidsorganisatie NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame 

Ontwikkeling) heeft besloten de meidenprojecten van 2000 mede te financieren. In totaal is er een 
bedrag van ƒ 27.472,- toegekend; zie financieel overzicht. 

� Toby Mulder en Wil Meertens zullen deze zomer naar Oost Afrika gaan en verschillende projecten van 
Bona Baana bezoeken. Over de voortgang van de reeds ondersteunde projecten meer in het Bona 
Baana Nieuws van het najaar. 

� Bona Baana is op zoek naar opslagruimte voor 2de hands spullen. 
� Heeft U zin en tijd een handje te helpen rondom de aktiviteiten van de Paasmarkt en de Bona Baana 

picknick in het Thiemepark, neem dan contact op met het secretariaat. 
 
 
 
 
 
 
AIDS EEN STILLE RAMP: STOP AIDS NOW   
Eindelijk wordt de omvang van de aids-epidemie en de gevolgen daarvan onderkend. Er zijn inmiddels 
wereldwijd 36 miljoen mensen besmet met het HIV of lijden aan aids, waarvan alleen in Afrika 25,3 miljoen!   
Bona Baana juicht STOP AIDS NOW –een initiatief van HIVOS, ICCO, Memisa en de Novib- toe. Er zal 
nog heel veel moeten gebeuren voordat de aids-epidemie de aandacht krijgt die zij verdient.  
Aids is een stille ramp waarvan wij maar moeilijk kunnen voorstellen wat daarvan de gevolgen zijn voor 
bijvoorbeeld de landen in Oost Afrika. Vooral de generatie jonge mensen, de ruggengraat van de 
samenleving, de werkende klasse  valt weg. Kinderen komen er alleen voor te staan. Wereldwijd zijn er 13 
miljoen aidswezen. Veel van deze kinderen zijn via hun moeder ook zelf besmet geraakt. 
Armoede en onwetendheid spelen een grote rol bij de omvang van deze epidemie, alsmede culturele 
aspecten en de conservatieve opstelling van de kerk en de harde commerciële houding van de 
farmaceutische industrie. 
Stop Aids Now wil alle krachten bundelen in de strijd tegen aids.  
 
 
 
Rwanda achtergrondinformatie 
 
De begrippen Hutu en Tutsi duidden in de 
prekoloniale Rwandese samenleving  niet zozeer 
etnische verschillen aan, maar verschillende 
maatschappelijke klassen. Tutsi’s waren relatief 
rijke veeboeren, Hutu’s armere akkerbouwers. In 
de tijd van de Belgische overheersing kregen de 
Tutsi’s, hoewel een minderheid, als koloniale 
ambtenaren veel macht in handen. De Belgen 
voerden identiteitspassen in, waarin voor 
iedereen werd vastgelegd of hij of zij Tutsi dan 
wel Hutu was. Het verheffen van een groep tot 
machthebbers heeft niet bijgedragen aan de 
eensgezindheid. De begrippen Hutu en Tutsi zijn  
door de huidige regering  afgeschaft  en komen 
op de nieuwe kaarten niet meer voor.  
Rwanda was voor de oorlog al een land met 
wijdverbreide structurele armoede, de genocide 
heeft het land nog verder teruggeworpen. De 
vernietigende effecten van de genocide hebben 
de sociale en economische ontwikkeling van  

het land een enorme klap gegeven. Een miljoen 
mensen is omgebracht. De helft van de bevolking 
werd van huis en haard verjaagd.  
Eenderde van de kinderen in Rwanda zag 
familieleden vermoord worden. Meer dan de helft 
was getuige van massaslachting en tachtig 
procent moest zich wekenlang verbergen om niet 
zelf te worden gedood. 
 
 

De doden zijn nooit vertrokken 
Ze zijn in de schoot van de vrouw, 
Ze zijn in het kind dat schreit 
En in het hout dat vlam vat. 
De doden zijn niet begraven: 
Ze zijn in het vuur dat dooft 
Ze zijn in het gras dat weent 
Ze zijn in de rots die kermt 
Ze zijn in het bos,  
Ze zijn in de woning, 
De doden zijn niet dood. 

Birago Diop 
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PROJECTPARTNERS STICHTING BONA BAANA 
� Care For Others  (CFO), Soroti, Uganda 

Een organisatie die zich met name inzet voor weduwen en wezen in het arme Sorti-district in het N.O. 
van Uganda. Onderwijs is een van de speerpunten. Bona Baana heeft de bouw van het Alwa Technical 
Institute gefinancierd (1999) waar kansarme jongeren een vak kunnen leren.   

� Rubaga Youth Development Association (RYDA), Kampala, Uganda 
Deze organisatie richt zich op de straatkinderen van Kampala. Binnen hun trainingscentrum is Ryda 
een naaitrainings-project gestart waarin meiden het vak leren en begeleid worden met het opstarten van 
een eigen bedrijf. Bona Baana financierde de opstartkosten (2000). 

� Teenage Mothers Association Kenya (Temak), Kisumu, Kenia 
Deze organisatie wil in hun centrum het aanbod uitbreiden met een kapperstraining en 
computertraining. Momenteel zitten we nog in de communicatiefase over de haalbaarheid van de 
projecten. Een deel van de inkomsten van 2000 en de toezegging van het NCDO zijn in principe voor 
deze projecten gereserveerd (zie financieel overzicht).   

� People For People (PFP), Kigali, Rwanda  
Deze organisatie begeleidt met name kindgezinnen die hun ouders zijn verloren tijdens de genocide. Dit 
jaar gaan we voor PFP aan de slag (zie blz.1).  

� Bona Baana, Bukoba, Tanzania   
Hier worden de straatkinderen van Bukoba opgevangen. Onze stichting is vernoemd naar dit drop-in 
centrum, en het betekent “het zijn allemaal kinderen”. 
 

************************************************************************************************************************************** 
 

FINANCIEEL OVERZICHT 2000 
Inkomsten       Uitgaven / reserveringen 
ACTIE    Bedrag    Organisatie 
Giften en donaties  ƒ   5.505,35   Ryda naaitraining   ƒ 16.426,75- 
Actie Boxtel     ƒ   1.200,-   Temak kappersopleiding  ƒ 17.509,- 
Actie Pannerden   ƒ      242,50   Temak computertraining ƒ  24.000,- 
Actie Maastricht  ƒ      185,- 
Paasactie   ƒ 21.500,- 
Bottendaalfeest   ƒ      415,90 
Vrijwilligersmarkt  ƒ        72,- 
Herfstactie   ƒ    1.343,- 
Medefinanciering NCDO  ƒ 27.472,- 
Totaal:    ƒƒƒƒ 57.935,75    Totaal:    ƒƒƒƒ 57.935,75 
 
************************************************************************************************************************************** 
PUZZEL  
Noorse stad   
Gang van een paard     
Italiaans gerecht 
Militaire regering 
Fris 
Klant 
Dwaas 
Judograad  
Maaltand 
Waardeloos ding 
Werelddeel 
Sterke drank 
Arbeid 
Vertrouwd 
Europese vrouw 
Lofdicht  
Windrichting 
Kleur 
Geladen deeltje 
 

Bij juiste invulling verschijnt in de verticale kolom  
een uitdrukking. Stuur de oplossing naar ons 
secretariaat. Voor 3 goede inzenders hebben we 
een leuke Afrikaanse attentie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De winnaars van de vorige keer: 
Emmy de koning, Duiven 
Marjan Meijer, Wijk bij Duurstede 
Sjak Leydekker, Nijmegen 
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� Bezoek onze website: www.bonabana.nl 
  

BONA BAANA MIDDAG IN HET THIEMEPARK IN BOTTENDAAL 
Zondag 20 mei van 13.00-16.00 uur 

Programma: picknick, kinderactiviteiten, verkoop, wereldmuziek!!! 
 

Vanaf volgend jaar willen we jaarlijks een grote Bona Baana dag gaan houden in het 

Thiemepark.  De picknick van dit jaar is daar een kleine aanzet toe.   
 
Wordt Donateur: voor 15 gulden per jaar (of meer) blijft U het Bona Baana nieuws ontvangen en 
ondersteunt U kansarme jongeren in Oost Afrika! 

� Gironummer 8081622 t.n.v. Stichting Bona Baana, Nijmegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLOFON 
Stichting Bona Baana ondersteunt lokale organisaties in Oost  
Afrika die zich inzetten voor kansarme jongeren.  
 
Hoe werkt Bona Baana? 
• Wij willen een intermediair zijn tussen organisaties en de  

juiste sponsors.  
• Wij organiseren activiteiten zoals rommelmarkten  

en fancy - fairs.  
• Donateurs worden op de hoogte gehouden middels 

 het Bona Baana Nieuws, dat 2 x per jaar wordt uitgebracht. 
• Bona Baana houdt informatiebijeenkomsten voor  

vrijwilligers, donateurs en belangstellenden. 
• Bona Baana geeft voorlichting op scholen en instellingen.  
• Bona Baana kent geen overheadkosten: vrijwilligers 

betalen zelf administratie- en reiskosten. 
 
Stichting Bona Baana 
Secretariaat: Toby Mulder 
Jan de Wittstraat 63 
6512 EH Nijmegen  
�  024-3605764 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet: www.bonabana.nl 
Email: bonabana@xs4all.nl 
Postbank: 8081622 
 
Bestuur: 
Voorzitter:      Arja de Bruyn 
Penningmeester    Annie Meister 
Secretaris:     Irma Verheggen 
 
 

Programma: 
� Café open met zang van Neeltje Hertsenberg 
� Kinderprogramma vanaf 14.00 uur met Popi de clown 
� Eten en drinken 
� Live muziek 
� Collage verkoop van Ton Huybregts 
� Schminken, Afrika darten en vééél meer 
 


