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n  i  e  u  w  s  b  r  i  e  f 

Beste vrienden en vriendinnen  
Ditmaal een korte nieuwsbrief. De reden hiervoor is dat we het op dit moment erg druk 
hebben: voorlichtingsavonden, voorbereidingen voor de grote Afrika-middag op 2 juni as en 
het opknappen en inrichten van ons nieuw secretariaat.  
Geef U op voor de picknick tijdens de Afrikamiddag op 2 juni (z.o.z.)!!!!  
De eerste maanden van dit jaar hebben voor Bona Baana in een stroomversnelling gezeten: 
de fondsenwerving voor het project voor startpaketten voor kindgezinnen in Rwanda loopt 
fantastisch!  
 

De Rwanda-projecten van 2002 
 
Startpaketten voor kindgezinnen, Kigali 
Dit projekt voorziet in het begeleiden van 25 kindgezinnen voor de periode 

van  5 jaar: het opknappen van de huisjes, medische begeleiding, landbouwhulp-middelen, 
zaaigoed en counseling. Kosten totaal € 31.250,- dit komt neer op  
€ 72,50 per kind per jaar. 
Start project Mei 2002 
 
Het carwash-restaurantproject in Muhima, Kigali 
Doel: het opzetten van een leer/werkplaats voor kansarme jongeren in Kigali. Een plek waar 
ze kunnen leren, werken en sparen. Een goede begeleiding van de jongeren staat centraal. 
Na ongeveer een jaar krijgen nieuwe jongeren een kans. 
Kosten totaal € 27.272,-; vermoedelijke start project November 2002 
 
 
Voor het eerste project hebben we actief externe fondsen geworven. 
Van het Veghels bedrijf Starren B.V., de Emmausvestigingen Wageningen, Den Haag, 
Eindhoven, Breda, Haren en Bilthoven, de Paul Tensen stichting en het R.C. Maagdenhuis 
kregen we in totaal € 29.550,- waardoor de projectfinanciering op € 1700,- na rond is. Aan al 
de gevers onze hartelijke dank namens de kindgezinnen in Rwanda! 
nb. De inkomsten van dit jaar van uw donaties en eigen acties gaan naar het tweede project.  
 
Bericht uit Rwanda 

In Afrika schijnt niet altijd de zon! Rwanda bijvoorbeeld kent twee regenperioden: 

tussen maart en mei en een kortere periode in het najaar. De meeste kindgezinnen 

wonen in huisjes waar al heel lang geen onderhoud aan 

verricht is. Slechte muren en golfplaten daken 

waardoor ze het in de regenperiode erg zwaar 

hebben. Met z’n allen in een kamertje leven en slapen 

omdat de andere ruimtes lekken is meer regel 

dan uitzondering. De eerste fase van het project 

betreft het opknappen van de huisjes. Op dit 

moment wordt er een inventarisatie gemaakt van 

de te verrichten werkzaamheden en de bedoeling is om zo snel mogelijk te beginnen. 
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M e d e d e l i n g e n 
 

Begin mei kregen we bericht van het NCDO (ontwikkelingssamenwerking)  
dat het Carwash project in aanmerking komt voor verdubbeling, dus al 
onze inkomsten uit acties en uw donaties worden door de overheid  

        verdubbeld! 
 

Stichting Bona Baana heeft vanaf Maart jl. een eigen secretariaat. Na            
een grondige schilder- en opknapbeurt zijn we heel erg blij dat we nu een  
eigen plek hebben. Geopend van dinsdag t/m vrijdag. Kom eens langs!  
Ons nieuw adres is: Pontanusstraat 20  
            6524 HG Nijmegen 
            � 024-3240904  
 

 
Naar aanleiding van onze Rwanda-projecten in 2001 en 2002 heeft Bona 
Baana een projectkoffer over dit land samengesteld ten behoeve van het 
voortgezet onderwijs of andere belangstellenden. Hierin landeninformatie, 
de presentatie “Rwanda, land tussen hoop en vrees”, muziek, 
achtergronden en fotomateriaal over kindgezinnen in Rwanda. 
Deze koffer wordt tegen geringe kosten beschikbaar gesteld; voor meer 
informatie neemt u kontact op met ons secretariaat. 
 

 
Wordt Donateur: voor € 7,- 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, 2x per 
jaar. 

� Bona Baana houdt informatie-
bijeenkomsten voor vrijwilligers, donateurs 
en belangstellenden 

� Bona Baana geeft voorlichting op scholen 
� Bona Baana heeft lage overheadkosten; 

vrijwilligers betalen zelf administratie- en 
reiskosten 

Stichting Bona Baana 
Secretariaat: Toby Mulder  
Pontanusstraat 20 
6524 HG Nijmegen 
� 024-3240904/3605764 
Internet: www.bonabana.nl 
Email: bonabana@xs4all.nl 
Postbank: 8081622 


