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Beste Bona Baana vrienden 
Zoals U in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, voeren we actie voor MCAFS 
(Masanafu Child and Family Support) in Uganda en EDASHA (Education Aid and Sharing) in 
Tanzania. We willen beide projecten ondersteunen met het opzetten van jeugdbibliotheken 
en computerruimten, zodat voor vele jongeren studieboeken en Internet toegankelijk zullen 
worden.  
De Nijmeegse kringloopwinkel Basta heeft samen met Bona Baana en Bifea de Paasmarkt 
op de Refter in Ubbergen georganiseerd en die dag was zeer succesvol. En omdat Oxfam 
Novib onze actie voor MCAFS meefinanciert is de uitdaging voor 2007 al zeker voor de helft 
behaald!  
Maar we gaan door om ook EDASHA in Tanzania een behoorlijke boost te kunnen geven. 
Kom daarom naar het Afrikafestival. Voor verdubbeling van deze opbrengst hebben we een 
aanvraag gedaan bij Cordaid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIE DE ANDERE OEVER NOG NIET BEREIKT HEEFT HOEFT NIET TE SPOTTEN MET DE VERDRONKENE 
.AFRIKAANSE WIJSHEID 
 
CBF-keurmerk wel of niet? 

“ Geeft u wel eens aan een goed doel? 
Dan vraagt u zich vast wel eens af of dat goede doel te vertrouwen is of wat die 
organisatie nu eigenlijk doet. Wanneer een goed doel een CBF-Keur heeft of 
een verklaring van geen bezwaar, kunt u er van op aan dat er toezicht 

Alweer voor de 7e keer organiseert Bona 
Baana een gezellig Afrikafestival in de 
Nijmeegse wijk Bottendaal.  
Meer dan 60 vrijwilligers en veel sponsors 
uit de wijk Bottendaal dragen dit festival 
een warm hart toe. De opbrengst gaat dit 
jaar naar Edasha in Tanzania. 
Edasha is er voor weeskinderen en 
kinderen met een alleenstaande ouder of 
pleegouder. Ook al is er geen inkomen, ze 
vinden het belangrijk dat alle kinderen 
naar school kunnen. Edasha verschaft 
hen schooluniformen en boeken. Met 
voldoende onderwijs kan ieder kind later 
een redelijk normaal leven leiden. Zo 
wordt voorkomen dat kinderen op straat 
belanden. Door entree te heffen voor de 
computerruimte voor mensen buiten het 
project worden eigen inkomsten 
gegenereerd. 
 
We hopen dit jaar weer op een 
zinderende dag zowel qua weer als sfeer! 
 
 



plaatsvindt op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van 
dat goede doel”. 
Bovenstaand citaat is genomen uit de website www.cbf.nl  
We hebben ervaren dat er donateurs zijn die waarde hechten aan het CBF-keurmerk voor 
goede doelen. Daarom hebben we serieus overwogen ons te laten toetsen. Het keurmerk 
van het Centraal Bureau Fondsenwerving is een kwaliteitszegel en is gebaseerd op een 
aantal normen waar een organisatie aan moet voldoen. De belangrijkste is de 25-%-norm, 
ook wel de strijkstoknorm genaamd. Die norm bepaalt dat van iedere euro die een 
organisatie ophaalt, maximaal een kwartje aan kosten voor fondsenwerving besteedt mag 
worden.  
We vinden dit een goede norm en we zijn ons ervan bewust dat Bona Baana lage overhead 
kosten heeft. We zitten zelfs nog ver onder deze norm als alle kosten (fondsenwerving, 
administratie, voorlichting, overhead etc.) besteed zijn. Het is ons opgevallen dat er veel 
verwarring en onduidelijkheid bestaat rondom deze 25%-norm. Deze norm wekt de indruk 
dat zeker 75 cent terecht komt bij het goede doel. Maar het blijkt dat deze norm veel 
ontsnappingsmogelijkheden biedt om zogezegd creatief te boekhouden.  
 
HET CBF KIJKT ALLEEN MAAR NAAR FONDSWERVING EN NIET NAAR HET BESTEDINGSDOEL 
 
Zo kunnen bijvoorbeeld de kosten van presentatie en voorlichting buiten de 25% vallen of 
worden salariskosten van projectbezoeken in het zuiden onder projectondersteuning 
geboekt. Elke fondsenwervende organisatie gaat creatief met de regels van het CBF-
keurmerk om en kan het verschillend interpreteren. En het CBF weet dit. Een willekeurige 
donateur kijkt daar meestal niet doorheen. De donateurvereniging verwijt het CBF een 
ruggengraatloze houding en niet op te treden tegen deze creatieve wijze van boekhouding. 
Ook beweerd het CBF dat ze controleren waar uw besteding terecht komt. Maar het CBF 
doet dit niet; een misleidende bewering dus. 
Wij zijn van mening dat het CBF-keurmerk schijnzekerheid biedt aan donateurs. Ze maken 
hun pretenties niet waar en daarbij komt ook nog dat het te duur is voor kleine organisaties. 
Een eerste toetsing kost € 680,- en wordt elke 1,5 jaar herhaald voor € 454,-. 
Daarbij is er jaarlijks een accountantsverklaring nodig die nogmaals zo’n € 700 tot €1000,- 
zal kosten. 
MEER INFORMATIE: WWW.DONATEURSVERENIGING.NL  
  
Uitwisseling  
Bona Baana heeft een uitwisselingsproject 
opgezet waarbij stagiaires en vrijwilligers 
vrijwilligerswerk kunnen gaan doen bij 
projectpartners in Oost Afrika. Ook streven 
we ernaar om vrijwilligers uit Oost Afrika in 
Nederland werkervaring aan te bieden. 
Marleen Rutgers gaat dit najaar vanuit 
haar CMV opleiding, stage lopen bij 
MCAFS in Kampala, Uganda. 
Wieke Sleeswijk Visser is net terug uit 
Kenia waar zij als vrijwilliger gewerkt heeft 
bij TEMAK, een project voor 
tienermoeders. Hieronder een korte 
impressie van haar ervaringen. 
 
Ik heb nu 5 maanden bij TEMAK in 
Kisumu gewerkt, met veel plezier, 
improvisatie, veranderingen, vragen, 
uitputting, zon, regen, onderhandelen, 
aandacht, mzungu/ teacher Wieke geroep, 
gelach, Ugali en Skuma wiki voor lunch, 
overleg, huilende kinderen, schattige 

kinderen, enzovoort. Naast losse dingen 
heb ik me voornamelijk bezig gehouden 
met het geven van drama les, leiden van 
groepsdiscussies en de opzet van een 
toeristenplan in het dorp Katolo. De 
samenwerking met TEMAK (Joab en 
Philemena) bevalt goed. Zij zijn allebei wel 
heel druk. Philemena zit meestal in het 
kantoor op de compound waardoor ik altijd 
binnen kan komen lopen om van alles te 
bespreken. Ze vertelt me veel over hoe ze 
werkt, beantwoord mijn vragen, is 
geïnteresseerd en geeft mij ook positieve 



feedback. Nu ik haar beter heb leren 
kennen zie ik dat de combinatie van een 
lief, moederlijk verzorgend, streng, zakelijk 

en hardwerkend karakter met 
rechtvaardigheidsgevoel dat leidt tot het 
succes van TEMAK. 

 
 

Prikkelende uitspraken 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
“Globalisering is apartheid”. 
“Globalisering zou meer mensen dan ooit 
bij elkaar moeten brengen: de wereld als 
een dorp waarin iedereen gelijk is. Dat is 
slechts een deel van het verhaal. Het zijn 
vooral de middenklassen – die gevormd 
worden door mensen met geld en 
bestaanszekerheid – die meedoen aan 
globalisering. De onderklassen worden 
buitengesloten. Omdat ze arm zijn, 
hebben ze geen betekenis voor de 
mondiale markteconomie. Politiek worden 
ze genegeerd, waardoor ze geen invloed 
op belangrijke besluiten hebben. Deze 
tweedeling is inherent aan globalisering, 
want er ligt een ideologie aan ten 
grondslag die economische vrijheid 
belangrijker vindt dan solidariteit en 
humaniteit.” 
UIT: JAN PRONK, WILLENS EN WETENS 

“Als je tegen kinderarbeid bent, moet je 
geen spijkerbroeken kopen die door 
kinderen zijn gemaakt. Iedereen zal dat 
beamen. Maar vraag jij ook echt aan de 
verkoper of er geen kinderarbeid aan te 
pas is gekomen? En ben je echt bereid om 
meer geld voor een ‘eerlijke’ spijkerbroek 
te betalen? Meer mensen niet dan wel, 
vrees ik.” 
“Hulp helpt niet. (...) zolang de zwakken 
het heft niet in eigen hand nemen en 
aanvaarden dat de sterken hun problemen 
oplossen, zelfs al is het deels, blijven ze 
zwak en verandert er onvoldoende.” 

“Om met wijlen prins Claus te spreken: 
wij kunnen mensen slechts helpen om 
zichzelf te helpen.” 
UIT; EEN DOLLAR PER DAG  
CHRIS VAN DER HEYDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ndere Troupe in Nijmegen 
Afgelopen maand was de bekende 
Ugandese dans en percussiegroep op 
diverse locaties in Nijmegen te 
bewonderen. 
De groep ontstond in 1986 - na vijftien jaar 
politieke ellende - aldus oprichter en 
artistiek leider Stephen Rwangyeze. Een 
van de aanleidingen was dat er na de 
oorlog heel veel zeer getalenteerde 
jongeren waren die geen opleiding konden 
volgen omdat ze arm waren of erger nog, 
omdat ze geen ouders meer hadden, als 
gevolg van politiek, maar ook als gevolg 
van die andere oorlog, aids. Deze 
jongeren werden opgevangen door hen 
een opleiding te geven. Niet alleen in de 
gangbare schoolvakken, maar ook op het 
gebied van muziek, zang, dans en theater. 
Door Ndere Troupe krijgen ze als het ware 
weer een beetje nieuwe hoop en een kans 
hun idealen te verwezenlijken. 
De naam is afgeleid van Endere dat fluit 
betekent.Ook de lezingen van Stephen 
Rwangyezi over Uganda onder Idi Amin 
en over de recente ontwikkelingen in het 
land werden met veel belangstelling 
gevolgd. 

NDERE TROUPE IS AFRIKA'S DANSENDE 
ENCYCLOPEDIE 
”IN AFRICA, WRITTEN WORDS DID NOT EXIST THUS 
AFRICA'S CULTURAL HISTORY LITERATURE, 
KNOWLEDGE AND WISDOM WERE RECORDED AND 
PASSED ON TO SUCCEEDING GENERATIONS 
THROUGH THE MEDIUM OF PERFORMING ARTS, 
MUSIC, DANCE, STORY TELLING AND POETRY”. 

 



De Inaugurele Rede van Nelson Mandela 

(De Inaugurele Rede voor het presidentschap van de Republiek Zuid Afrika van Nelson Mandela. 
 Auteur: Marianne Williamson - Return to Love) 

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.  
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.  
Het is het licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.  
We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?  
Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Jij bent een kind van God.  
 
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.  
Er is niets verlichts aan je klein te maken opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker 
zullen voelen.  
Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.  
Wij zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren.  
Die is niet alleen maar in sommigen van ons; die is in iedereen!  
En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming om 
hetzelfde te doen.  
Als wij van onze angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.  
 

 
 

 
 
Mededelingen 
 
COMPUTERTRANSPORT 
Afgelopen februari hebben we een aantal 
computers en gereedschappen via 
stichting U4Uganda mee kunnen geven.  
Containertransport naar Oost Afrika is erg 
duur en we zijn blij dat we hiervan gebruik 
mochten maken. Inmiddels zijn er  in 
Kampala 10 computers bij MCAFS en 5 bij 
Mirembe gearriveerd. 
 
KIEZEN MET JE HOOFD OF HART? 
Bona Baana was 5 februari jl. te gast bij 
de NSG scholengemeenschap om mee te 
doen in een project van het COS-MEC 
waarin VWO 5 klassen duurzame 
ontwikkelingsprojecten leren beoordelen. 
We gaven, net als 2 andere organisaties 
een presentatie waarin dmv een 
projectvoorbeeld naar voren kwam hoe we 
aan duurzaamheid werken 
 
GASTLESSEN EN FOTOPROJECT 
Begin juni hebben we op de basisschool 
de Driemaster traditiegetrouw gastlessen 
verzorgd met het thema “Twee werelden” 
Hoe leef je als opgroeiend kind hier in 
Nederland en hoe is het leven daar in dat 
verre Oost Afrika. Middels zelfgemaakte 
foto’s van groep 7 en van leeftijdsgenoten 
in Uganda zal Marleen Rutgers deze twee 
werelden in beeld brengen.  

 
 
Hoe werkt Bona Baana? 

• Bona Baana wil een intermediair 
zijn tussen organisaties en de 
juiste sponsors 

• Bona Baana geeft voorlichting op  
scholen 

• Bona Baana organiseert 
informatiebijeenkomsten voor 
belangstellenden 

• Bona Baana organiseert 
activiteiten zoals rommelmarkten e 
fancy fairs 

• Bona Baana heeft lage 
overheadkosten, gemiddeld lager 
dan 10% 

Colofon  
Stichting Bona Baana ondersteunt 
lokale organisaties in Oost Afrika die 
zich inzetten voor kansarme jongeren. 
 
Secretariaat  
Toby Mulder en Yvon van Lankveld  
Willemsweg 209,  
6531 DJ Nijmegen 
� 024-3240904 / 3605764 
Email: info@bonabaana.nl 
Internet: www.bonabaana.nl 
Postbank: 8081622 
 
Wordt donateur ; voor € 7,- per jaar of 
meer blijft u het Bona Baana nieuws 
ontvangen en ondersteunt u projecten 
voor kansarme jongeren in Oost Afrika 


