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Beste vrienden en vriendinnen, 
De zomer staat voor de deur en dus ook weer tijd voor ons Afrika-festival.  
Alweer voor de negende keer!  
Ook dit jaar willen we er - als het weer meezit - een prachtig feest van maken met alle 
bekende ingrediënten die het zo gezellig maken. Dit jaar hebben we via Art for Development 
werk van Afrikaanse topkunstenaars zoals Fred Mutebi en wordt het slotoptreden verzorgd 
door de band Jambo Afrika. Er is een heuse Afrika after party bij café Maxim om de hoek 
verzorgd door Party for Peace (aanvang 20:00 uur). 
Natuurlijk is het ook dit jaar, naast veel gezelligheid, van belang waarom we het allemaal 
doen. In 2009 voert Bona Baana actie voor het plattelandsproject van Mirembegirls in 
Uganda en de opbrengst van die dag gaat geheel naar dit project. Op pagina drie van deze 
nieuwsbrief kunt u hierover uitvoerig lezen. Samen met Impulsis, waar we een verdubbeling 
van de opbrengst hebben aangevraagd, hopen wij dit project mee te helpen realiseren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afrikaanse Gemberdrank 
een heerlijke zomerse festivaldrank 

(voor 4 liter) 
* 450 gram verse gemberwortel 
* 1 liter kokend water 
* sap van 2 limoenen of citroenen 
* 3 liter koud water 
* 1 kg suiker (of naar smaak) 
* 5 gram kruidnagel/pijpkaneel 
* stukje nootmuskaat 
 
Was, schil en snij de gemberwortels 
fijn. Wrijf ze fijn in een vijzel. Schenk 
er het kokend water over en laat twee 
uur trekken. Zeef met een doek in een 
kom van 4 liter inhoud. Voeg 
limoensap en koude water toe en laat 1 
uur staan. Zeef het weer om het 
bezinksel te verwijderen. Breng de 
gemberdrank op smaak met suiker en 
de kruiden en giet over in flessen en 
bewaar ze in de koelkast. 
 De drank kan indien gewenst worden 
aangelengd met (soda)water of 
limonade 
 



People for People  
Fred Kasigwa, coördinator van onze projectpartner in Rwanda is deze maand wederom bij 
ons te gast. People for People (PfP) initieert verzoeningsactiviteiten om samenleven weer 
mogelijk te maken. Sinds de genocide in 1994 ondersteunt PfP kinderen die er alleen voor 
kwamen te staan. Ze begeleiden meer dan 600 kindgezinnen en zijn diverse projecten 
gestart. Op het moment worden er vele gevangenen vrij gelaten. Zij komen in hun oude 
omgeving te wonen waar daders en slachtoffers geconfronteerd worden met elkaar. 
Tegenwoordig spreekt men niet meer over Hutu’s en Tutsi’s maar is er een indeling gemaakt 
van overlevenden, ex-gevangenen en terugkerende vluchtelingen. 
  
Landbouw- en koeienproject  
Het schenken van een kalf aan een ander behoord tot de tradities van Rwanda. Hiermee 
versterkt men een band die te vergelijken is met een familieband. Binnen een gemeenschap 
waar survivors, ex-prisoners en returnees weer samen komen, probeert dit project de 
cohesie te versterken. Door samen te werken met het vee en op het land zal er weer 
verbroedering ontstaan en de levenstandaard van de gemeenschappen verhogen. Voor het 
koeienproject heeft Bona Baana zich vorig jaar sterk gemaakt en een mooi bedrag binnen 
kunnen halen. Er zijn high bread koeien aangeschaft, zaad voor gras, landbouwwerktuigen, 
medische voorzieningen en er worden seminars georganiseerd om het peacebuilden te 
begeleiden. Met Fred gaan we de verschillende organisaties langs die PFP hebben gesteund 
om verslag te doen. Uiteraard is Fred er ook bij tijdens het Afrika festival. Kom en groet hem. 
 

Pacha mama, moeder aarde 
Wederom zijn we met het mooie initiatief van het 
Milieu Educatie Centrum Nijmegen en het COS 
aan het werk geweest. Dit keer ging VWO 4 van 
het Dominicus college kiezen uit drie NGO’s, 
waaronder Bona Baana. Hier werd het thema 
duurzaamheid aan jongeren voorgeschoteld. De 
scholieren hebben gekozen voor een project in 
Uruguay en voerden actie om geld in te zamelen. 
Bona Baana heeft de cookit gepromoot. Fred 
Kasigwa staat te popelen om de solarcooker als 
een pilot binnen People For People te 
introduceren. Hij wil 10 kindgezinnen trainen de 

solarcooker te gebruiken als duurzaam alternatief voor het verbranden van hout. Een 
fantastisch alternatief als je bedenkt dat over 10 jaar het grootste deel van het regenwoud in 
Rwanda verdwenen is als er niets ingrijpend verandert ( www.solarcooking.nl ). 
 

Particuliere Initiatieven in ontwikkelingssamenwerk ing en PARTIN 
Bona Baana is een zogehete Particulier Initiatief (P.I) binnen de ontwikkelingssamenwerking. 
Vanuit het onderzoek van Lau Schulpen van het Cidin ( Universiteit van Nijmegen) is 
gebleken dat de meerwaarde van P.I. groot is, maar dat ze moeten werken aan de 
kwaliteitsbewaking. Momenteel vindt in de politiek en media een discussie plaats over de 
gewenste toekomst van de ontwikkelingssamenwerking in Nederland. In het debat hierover 
speelt het P.I. echter zélf nauwelijks een rol. Dat is begrijpelijk, omdat de vertegenwoordigers 
van deze organisaties vooral hun energie willen en moeten besteden aan hun eigen 
activiteiten. Dat is jammer, omdat de belangen van deze belangrijke vorm van 
ontwikkelingssamenwerking onvoldoende aan de orde komen in het debat. Ook het 
werkveld, de politiek en de pers weten onvoldoende wie te benaderen om de stem van het 
P.I. te horen. Daarom is PARTIN in het leven geroepen om hier meer vorm aan te geven. 
Partin wil landelijke de krachtenbundeling van het particlier initiatief registreren en kijken in 
hoeverre er behoefte bestaat aan een dergelijk onderzoek. Partin is nog zoekende hoe dit 
vorm te geven. Alle P.I. kunnen via de website en een enquête reageren. (www.partin.nl) 



Mirembe girls in Kampala en Nsanvu Bukoba  
Een van de 6 partnerorganisaties in Oost Afrika is Mirembegirls in Kampala. Een 
project voor tienermoeders. Jonge meiden blijven in Afrika een kwetsbare groep ivm 
armoede, aids en natuurlijk de ongelijkheid tussen man en vrouw. In 2001 startte Lydia 
Kamya het Mirembegirls - trainingcentre met als doel jonge meiden een beroepstraining aan 
te bieden. Lydia Kamya is een inspirerende vrouw, die na haar pensionering haar hart 
volledig heeft gegeven aan het vergroten van kansen voor jonge meiden. 

Lydia: “De jongeren en vooral de meiden moeten leren dat ze zelfstandig hun leven vorm 
kunnen geven. Ze moeten de kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot onafhankelijke 

volwassenen met verantwoordelijkheidsgevoel. 
Als een jonge meid een vak kan leren, zal ze niet 
op haar vijftiende haar eerste kind krijgen en op 
haar achttiende aids.”  

Ten oosten van Kampala ligt NSANVU Bukoba, 
het geboortedorp van Lydia. In dit landelijke 
gebied zijn nauwelijks voorzieningen. De armoede 
is groot, scholen zijn ver weg en er is geen 
gezondheidszorg. Het is hier nog heel normaal dat 
een meisje van 12 uitgehuwelijkt wordt, 
gewoonweg uit armoede!  
Als organisatie realiseerde Mirembe zich dat de er 

voor de kinderen, de grootmoeders, de jongeren iets gedaan moest worden in deze 
kansarme situatie. Samen met de bewoners van het dorp is een stuk land klaar gemaakt. Er 
is begonnen met de bouw van 2 lokalen voor een basisschooltje die al door 150 kinderen 
bezocht wordt. Op de zaterdagen gaan trainers naar het dorp om jongeren kookles en 
gezondheidsvoorlichting te geven.  
Inmiddels is er een begin gemaakt met een gezondheidspost zodat er in de toekomst ook 
hiér kinderen gevaccineerd kunnen worden.  

We hebben Impulsis de fondsendesk van ICCO, om medefinanciering gevraagd. Als onze 
acties slagen en ons verzoek wordt gehonoreerd, kunnen de volgende doelen worden 
behaald: 

De kinderen in deze gemeenschap kunnen basisschool volgen en afmaken. 
* Jongeren worden opgeleid tot kleuterleidster, cateraar, naaister, timmerman en   
secretaresse.  
* Jongeren worden ondersteund in het starten van een eigen bedrijfje, zodat ze voor hun 
kinderen en de ouderen kunnen zorgen. 
* De levensstandaard van de meiden, de jongeren, de vele wezen kan omhoog door dit 
economische, sociale en educatieve project. 
* De ouderen wordt kennis bijgebracht op het gebied van modernere landbouwtechnieken. In 
samenwerking met de overheid kunnen landbouwdeskundigen worden ingeschakeld. Zo 
zullen de families in staat zijn schoolgeld te betalen voor hun kinderen. 
 
Wat er nodig is  
Momenteel staan er op het land 2 klaslokalen, een opslag voor hout en een kantoor. Er is 
land om groenten te verbouwen en een kleine lokale keuken. Het zou fantastisch zijn als er 
een blok met klaslokalen bij gebouwd kan worden. Er moet een aparte ruimte komen voor de 
kliniek. Er is een wc die nog niet af is, waar momenteel 150 kinderen gebruik van maken. Dit 
zou een rij van 3 wc’s moeten worden. Er is een watertank voor de opslag van schoon 
drinkwater nodig. Een lokale oven voor de kooklessen van de meiden. Houten bankjes en 
stoelen voor de basisschool. De kosten van het totale project zijn € 12.420 euro. Wij gaan 
ervoor. Doet U mee? 



Financiën en het ANBI (Algemeen Nut Beogende Instel ling)  
Elk jaar maakt onze penningmeester een mooi financiënoverzicht. We kunnen over 2007 de 
volgende cijfers melden: 

Inkomsten (acties en giften):      € 30.915,- 
Onkosten (huisvesting, administratie en publiciteit): € 4.248,- 
Projectondersteuning:      € 24.493,- 
Reserve:        € 2.174,- 

Wanneer we naar de onkosten kijken zien we dat deze slechts 12.2% van de inkomsten 
bedraagt. We zitten hiermee aanzienlijk onder de eis voor het CBF-keurmerk van 25%. Dat 
hebben we nooit aangevraagd, omdat we de af te dragen bijdrage hiervoor te groot vinden 
en de meerwaarde te klein. Wel zijn we door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. 
Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en 
schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Een donateur kan, 
als een instelling door de belastingsdienst is aangewezen als ANBI, de gift van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (tot 10% van het drempelinkomen). 
Wanneer een gift periodiek via de notaris gebeurt, is de aftrek zelfs volledig. De 
belastingsdienst betaalt op deze manier mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van 
het belastingsvoordeel kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de belastingdienst 
na de aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. 
www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele_organisaties 
 

 
Colofon 
 
Stichting Bona Baana ondersteunt lokale 
organisaties in Oost Afrika die zich inzetten 
voor kansarme jongeren 
 
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 en fancy fairs 

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

  
Secretariaat  
Toby Mulder en Yvon van Lankveld 
Willemsweg 209  
6531 DJ Nijmegen 
� 06 12780048 / 024-3605764  
Email: info@bonabaana.nl 
Internet: www.bonabaana.nl 

Boekentip 
Jandries Groenendijk groeide op in Kenia 
en is ingewijd als Maasai. De leiders van 
de Maasai vroegen hem om de taak van 
‘officieel filmer’ van hun volk op zich te 
nemen. Hij heeft een grote hoeveelheid 
rituelen en ceremonies vastgelegd die nog 
nooit eerder zijn gezien door 
buitenstaanders. De belangrijkste hiervan 
staan op de DVD bij het boek ‘Geheimen 
van de Maasai’. Auteur: Ton van der Lee. 
 
 
 
 
 
Tip 
Als je via de webwinkel YouBeDo een 
boek koopt, ga je 10% van je 
aankoopbedrag doneren aan een goed 
doel naar keuze. Het kost jou als koper 
dus niets extra. Bestel een boek dat je 
toch al wilde kopen, alleen nu bewust. Je 
kunt bij YouBeDo kiezen uit meer dan 100 
goede doelen waaronder Bona Baana. 

(www.youbedo.nl)

ING: 8081622 
 

Wordt donateur: voor € 8 per jaar of 
meer blijft u het Bona Baana nieuws 
ontvangen en ondersteunt u projecten 
voor kansarme jongeren in Oost Afrika. 


