
   
 

 
juni 2011 

nummer 24 
 

n  i  e  u  w  s  b  r  i  e  f 
 
 

 
 
Beste vrienden en vriendinnen, 
Door de warme voorjaarsperiode begint bij ons het Afrikagevoel weer te kriebelen.  
Het festival komt er weer aan, de tiende editie! Dus op zondag 26 juni hebben we reden  
voor een extra feestelijk tintje. Het belooft weer een mooie dag te worden. 
Dit jaar voeren we actie voor People for People in Rwanda. Deze organisatie heeft het idee 
om een school te bouwen waar jongeren een praktijk opleiding kunnen volgen. Verderop in 
deze nieuwsbrief vind je wat uitgebreider informatie over dit project. De Wilde Ganzen 
hebben toegezegd mede te financieren om deze bouw uit laten voeren. Dat is geweldig 
nieuws want ondanks de bezuinigingen op de ontwikkelingsorganisaties zijn zij overtuigd  
van dit mooie doel van onze projectpartner. 
 

10 jaar Afrikafestival 
zondag 26 juni 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen maand ontvingen 
we het goede nieuws dat 
Wilde Ganzen meedoet met 
het Rwanda project! 
 
 
Maak uw donatie over naar 
Wilde Ganzen rekening 
40.000, Hilversum onder 
vermelding van  
project 2011 0160 Rwanda 
 



Lida verteld 
 
Door mijn zoon en schoondochter, Ingeborg kwam ik voor het eerst in mijn leven in Afrika. 
Nu, het was liefde op het eerste gezicht. In 2009 besloot ik naar Oeganda te vertrekken om 
vrijwilligerswerk te gaan doen. Via Bona Baana kwam ik bij Mukisa terecht, een instelling 
voor moeders met gehandicapte kinderen. Als logopediste in de VUT kon ik hier goed aan de 
slag, het beviel me zo dat ik besloot om hier te gaan wonen, huurde een huisje en kocht een 
oude auto.  
 

 
Lida plant een boompje 
 

Door Ingeborg die nu bij Mirembe werkt 
kwam ik in contact met de projectpartners 
van Bona Baana, met prachtige projecten, 
aangestuurd door geweldig bevlogen 
Oegandezen. Een mooi voorbeeld is 
Mama Lydia die een school en een 
kliniekje in haar geboortedorp Nsanvu kon 
realiseren. Het is zo indrukwekkend om de 
opbouw daar te zien, elke keer als we er 
heen gaan met ons drieën, Ingeborg, 
Mama Lydia en ik staan we versteld van 
de vorderingen. Nicolas van MCAFS heb 
ik het laatste jaar leren kennen. Hij heeft 
me een paar keer in zijn Jeep 
rondgereden en toonde vol trots de 
waterprojecten. Hij legde me uit hoe via 
een lokale raad wordt besloten wie er voor 
de watertanks in aanmerking komen. 
Nicolas geniet veel aanzien bij de mensen. 
Het was bijzonder te zien hoe iedereen, 
vrouwen en kinderen voor hem knielen als 
ze hem zien. Ja, eigenlijk knielen ze dan 
ook voor Bona Baana. Het mooiste en 
meest georganiseerde project dat ik tot nu 
toe zag- in een land waar bijna alles een 
ongeorganiseerde zooi is- is het 
Jeugdcentrum van MCAFS. Het is een 
centrum met een grote gemeenschapszaal 
waar cursussen en wekelijkse 
ontmoetingen plaats vinden.  
Cursussen over hoe een bedrijfje op te 
zetten, hoe het land te bebouwen, maar 

ook informatie over huiselijk geweld en 
familieplanning (geboortebeperking).  
Er zijn twee computerlokalen, een voor  
de computercursussen en een om te 
internetten. Het meest indrukwekkende 
vind ik de bibliotheek met daarboven een 
grote zolder als huiswerkruimte. Veelal is 
er thuis geen plaats om huiswerk te 
maken en hebben de kinderen ook niet de 
juiste boeken. In de paasvakantie bezocht 
ik de bibliotheek: ik was verbaasd hoe 15 
pubers geconcentreerd zonder toezicht 
aan hun huiswerk zaten. Het was er 
doodstil, ik maakte mijn foto’s en iedereen 
werkte gewoon door. Wat een andere 
cultuur. Beneden in de bibliotheek waren 
lagere schoolkinderen aan het lezen. Wat 
brengt deze bibliotheek een verandering in 
het leven van kinderen, die van huis uit 
niets gewend zijn.  
 

  
Nicolas 
 

Geen boeken, geen eigen plekje, geen 
elektriciteit en ouders die vaak analfabeet 
zijn. Dank je Bona Baana dat jullie vele 
kinderen zo een andere toekomst kunnen 
geven.Volgende week ga ik na 2 jaar 
voorlopig terug naar Nederland, de accu is 
even wat leeg geraakt, mede door de 
onrusten en de rellen hier. Maar ik hoop in 
de toekomst voor Bona Baana nog wat te 
kunnen betekenen.  
 
Kampala, 4 juni 2011 
 



Aangepast beroepsonderwijs voor People for People, Rwanda 
Dit jaar gaat uw donatie en de opbrengst van onze acties naar People for People in Rwanda. 
Initiatiefnemer Fred Kasigwa loopt al jaren met het idee rond om een centrum voor 
beroepsopleiding te realiseren in Nyamata. Al twaalf jaar werkt deze organisatie hard met het 
doel slachtoffers van de genocide een perspectief te bieden en verzoening tussen daders en 
slachtoffers te bewerkstelligen. Het nieuw te bouwen centrum kan al starten met twee 
blokken met 7 klaslokalen en een personeelskamertje. 
 

Fred is als jongeman in 1994 op de vlucht geslagen 
voor de onlusten in zijn land. Na de genocide is hij 
teruggekeerd en nam het besluit om met jongeren te 
gaan werken. De ex-gevangenen, de remigranten en 
de overlevenden van de genocide ondervinden 
moeilijkheden om met elkaar samen te leven. Door de 
jongeren uit deze families een praktische vaardigheid 
aan te leren wordt hen een kans geboden het hoofd 
boven water te houden. Er gaat les gegeven worden in 
hout- en metaalbewerking, metselen, elektriciteit, 
moderne landbouwtechnieken, constructie en 
naaitrainingen. In 2008 is Fred bij MCAFS in Uganda 
op bezoek geweest. Hij was onder de indruk van de 
bedrijvigheid in de praktijkopleiding en het effect wat 
het heeft op de jongeren. In augustus kunnen we Fred 
weer in Nederland verwachtten. Emmaus in 
Haarzuilens heeft hem uitgenodigd voor hun 45 jarig 
jubileum. Een van de medewerkers van deze Emmaus 
is afgelopen jaar bij People voor people op bezoek 
geweest. Het was zojuist de week van de herdenking 
van de genocide, zeer indrukwekkend aldus deze 
medewerker.                Aan het werk als kapper 

 

Een praktische opleiding is voor de jongeren van Rwanda, die nooit een kans hebben gehad 
tot onderwijs, een mogelijkheid om uit de neerwaartse spiraal van armoede te komen. Ze 
belanden minder snel op straat, meiden gaan minder snel in de prostitutie en krijgen een 
doel in hun leven. Buiten schooltijd kan het gebouw gebruik worden voor seminars tot 
verzoening voor volwassenen. Met de fabricage en verkoop van bouwstenen gaat dit project 
zelfvoorzienend worden. 
 

     
          
Boeken voor MCAFS  
De boeken van Read to Grow voor MCAFS 
zijn in Uganda aangekomen. De 10 dozen 
met een gewicht van 167.9 kg zijn 
meegenomen dankzij een mooi initiatief van 
 

 

       

     
 
 
het personeel van de KLM. Boeken zijn 
schaars in dit land en bovendien erg duur.  
De lading bestaat uit verschillende niveaus 
van leesboekjes A tot informatieve boeken 
over bijvoorbeeld agricultuur. Alles gaat 
naar de bibliotheek/jongerencentrum van 
Masanafu. Volgens Millenniumdoel 2  
gaan in 2015 alle kinderen naar school.  
In Sub-Sahara Afrika is dit percentage al 
gestegen van 53 naar 76 procent!



Mirembe, Uganda 
Nsanvu heeft een flinke impuls gekregen. 
Het kliniekje is voorzien van een 
jaarvoorraad medicijnen. Hier hebben de 
scholieren van BS 'de Driemaster' uit 
Nijmegen flink wat pepernoten voor 
verkocht. Dankzij de kerstmarkt van deze 
school zijn schoolmaterialen gekocht.  
Totaal leverde dit een flink bedrag van  
€ 985,- op. Als we zeggen 'Asanta sana' 
dan weten deze kinderen dat we hun van 
harte bedanken! 
 

 
 
Door actie van pannenkoekenrestaurant 
'het Hoogstraatje' en ‘de Duivelsberg’ 
heeft men met de topperpannenkoek een 
mooi bedrag van € 781,- binnen kunnen 
halen. Hier zijn extra medicijnen en andere 
medische benodigdheden waaronder twee 
bedden waar vrouwen op kunnen bevallen 
van gekocht. 
 

 
 
MCAFS, Uganda 
De praktijkopleiding heeft toolkits oftewel 
starterspakketten gekregen door een 
jungletrack, gelopen door de leerlingen 
van het Titus Brandsma college in Velp. 
De scholieren hebben €1351,40 bij elkaar 
geploeterd. De stg. projectactie Rheden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Colofon 
 
Stichting Bona Baana ondersteunt  
lokale organisaties in Oost Afrika  
die zich inzetten voor kansarme jongeren 
  
Hoe werken wij? 
  
Bona Baana;  

 wil een intermediair zijn tussen  
   haar partners en de juiste sponsors  

 haakt in op initiatieven van haar partners 

 organiseert in juni een benefiet  
   Afrikafestival in Nijmegen 

 organiseert sponsoracties  
   en staat op markten  

 geeft voorlichting op scholen en instellingen 

 wil vrijwilligers activeren voor het goede doel 

 maakt uitwisseling  
   van stagiaires en vrijwilligers mogelijk  

 houdt donateurs op de hoogte middels  
   een nieuwsbrief en digitale nieuwsflits 

 heeft lage overheadkosten 

 is ANBI geregistreerd  
 
Secretariaat  
Yvon van Lankveld en Toby Mulder  
Tweede Walstraat 19  
6511 LN Nijmegen 
 06-36118215 / 024-3605764 
Email: info@bonabaana.nl 
Internet: www.bonabaana.nl 
ING: 8081622 

 
 
 

heeft dit bedrag verdubbeld en daar zijn 

we heel blij mee ! 

 

Wordt 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. 


