
 

  
 

 
Juli 2016 

nummer 34 
 

n  i  e  u  w  s  b  r  i  e  f 
 

 
Beste vrienden en vriendinnen, 
Zomer in ons land! Genietend van het zonnetje tussen alle tropische regenbuien door kunnen we 
vermelden dat Bona Baana een mooi eerste half jaar achter de rug heeft. Onze projectpartner 
Care For Others in N.O. Uganda heeft de school al bijna afgebouwd. Je leest hier ook welk doel wij 
ons dit jaar gesteld hebben en de plannen wat betreft de activiteiten. Veel leesplezier en een fijne 
vakantie toegewenst! 
 
Masanafu Child and Family Support   
Dit jaar hebben wij als doel om Mcafs in 
Uganda te ondersteunen. Deze 
organisatie wil de capaciteit van haar 
vakopleidingscentrum uitbreiden. Voor 
de timmeropleiding zijn bijvoorbeeld 5 
jongeren aan het werk met 1 hamer. Als 
dat 3 hamers voor 5 studenten worden, 
gaat de productiviteit omhoog. Met de 
aanschaf van geavanceerde machines 
kunnen grotere opdrachten aangenomen 
worden. Het niveau van inmiddels 
opgeleide jongeren kan verbeterd 
worden door middel van bijscholing, 
trainingen in ondernemerschap en 
technische ondersteuning. Hiermee 
bereikt Mcafs op dit moment in totaal 
300 jongeren. Het zal hen helpen een 
inkomen te verwerven, maar ook om 
werkgelegenheid voor anderen te creëren. De werkloosheid en de kwetsbaarheid van de 
gerelateerde huishoudens zal hierdoor afnemen. 
 
Maar liefst 80% van de jongeren in Uganda is werkloos en zijn ook meestal niet inzetbaar vanwege 
een beperkt niveau van vakkennis. Werkgevers eisen een 'work ready' oogst van afgestudeerden 
die voldoende vaardigheden hebben om meteen aan de slag te gaan. Mcafs wil daarbij inspelen 
op het beleid van "skilling Uganda" voor duurzame ontwikkeling opgesteld door de Ugandese 
overheid. Om dit te bereiken moeten schoolverlaters meer specialistische vaardigheden 
beheersen. Voor Mcafs als vakopleidingscentrum betekent dit concreet: het aanschaffen van 
(meer) machines, gereedschappen / uitrusting en trainingsmateriaal om aan deze eisen te 
voldoen. Met extra gereedschap en geavanceerde machines kunnen jongeren specialiseren in hun 
eigen vakgebied. 
 
 

Utrechtse Introductie Tijd 
Deze zomer gaan we flink aan de bak in Utrecht. Wij zijn daar uitgekozen als 
goede doel en de winst van deze introductie gaat naar Bona Baana. De UIT 
zijn vier dagen introductietijd voor alle aankomende studenten in de stad 
Utrecht. In opdracht van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht worden 
alle aankomende studenten in vier dagen tijd wegwijs gemaakt in de stad. Van 
15 tot en met 18 augustus kun je ons vinden op verschillende locaties met 

http://www.utrechtseintroductietijd.nl/


 

ludieke acties. Onder het motto “Welke skill beheers jij?” kan men wedstrijd krulspelden zetten of 
metaal bewerken. Dus ben je in de buurt? Kom even langs. Ook zoeken we nog vrijwilligers die het 
leuk vinden om het publiek te enthousiasmeren voor de fancy fairspelletjes zoals Afrikadart, 
Bananensjoel of de Afrikaanse stoelendans. 
 
 
Foto expositie Groesbeek 
Een deel van de foto expositie “Een nieuw perspectief” komt in de bibliotheek van Groesbeek te hangen. 
Van 24 augustus tot 12 september kun je onze mooie foto’s daar weer aanschouwen.  
 
Nijmegen maken wij 
De kracht van een stad zit in de bewoners want zij maken hun stad! 
Daarom was er op een zondag in januari het festival “Nijmegen 
maken wij”. Met onze informatie stand en spelletjes voor jong en 
oud en hebben we een mooie dag gehad waar veel 
geïnteresseerden op af kwamen. 
 
Arnhemse vrouwendag  
Op uitnodiging van een van de iniatiefnemers van deze dag hebben 
wij ons mogen presenteren. We hebben laten zien welk een impact 
de projectpartners van Bona Baana hebben op de situatie van 
jonge dames en vrouwen. Met de Afrikadart kwam er wat reuring in 
deze workshop dag.  
 
Kulturhus Beek  
Het is altijd goed om je neus te laten zien. Tijdens de Lentemarkt 
van Beek hebben we nieuwe vrienden gemaakt. 
 
Afrikafestival Nijmegen 
We voelden ons er helemaal thuis. Zo leuk om te zien dat het 
festival een doorstart heeft gemaakt. Op 19 juni was het 
Thiemepark een stukje Afrikaans grondgebied. Ook wij stonden er 
met een kraampje.  

 
 
 
 

Kledingmarkt 
De kledingmarkt in het Thiemeloods op 3 april 
was gezellig en goed bezocht. Vooral vrouwen 
konden goed slagen en zijn met een nieuwe 
garderobe naar huis gegaan. Daarnaast was 
er volop lekkers te krijgen onder het genot van 
tropische klanken. De opbrengst van deze dag 
was €1.232,- 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

Titus Brandsma Arentheem college, 
Velp  
Al een aantal jaren doet onze voorzitter 
haar best om leerlingen op deze school 
zich solidair te laten voelen met jongeren 
in het zuiden. En dat werpt zijn vruchten 
af. Ook dit jaar heeft een aantal eerste 
jaars leerlingen van de VMBO-t allerlei 
leuke dingen bedacht en verkocht om 
onze projectpartner te ondersteunen. Ze 
zijn zelfs zo enthousiast dat er een 
Skype videochat werd georganiseerd om  
met elkaar te communiceren. Ze hebben 
zo’n 52 minuten met elkaar over van 
alles zitten kletsen. Al was de verbinding 
niet altijd even goed en de taal een 
struikelblok, er was genoeg om over te 
praten. Vragen als: “Welke vakken heb je op school? Wat zijn je hobby's? Wanneer viert 
Nederland haar onafhankelijk? Koningsdag? Jullie spreken thuis ook geen Engels? Wat zijn 
verschillen, wat zijn overeenkomsten”? Het was een leerzaam uur op deze Wereldschool! 
 
 
De school van CFO   
Vorig jaar hebben wij Care for Others in Uganda 
ondersteund met de bouw van een 
aantal klaslokalen, een kantoor en een 
opslagruimte. De school is bijna af, enkel het 
stuken van de buitenkant en het terras moet 
nog gebeuren. Met de inkomsten uit een 
industrieel lasapparaat worden de vaste lasten 
bekostigd. De leerling lassers kunnen zich 
bekwamen in grotere en meer complexe 
opdrachten. 
De co-sponsoring is aangegaan door stichting 
Overal, Basta en Emmaus Haarzuilens.  
                  Graduationday  2015 
 
Ondersteuning van Mirembe 

In januari kregen we een bericht van 
Lydia Kamya, dat het erg onrustig was 
in Uganda. Vanwege onlusten rond de 
verkiezingen was het land in rep en 
roer. De toen zittende regering nam 
geen enkele beslissing voor de 
toekomst. Daardoor stegen de kosten 
voor levensonderhoud aanzienlijk. De 
meiden in opleiding in Zzana zijn uit 
veiligheidoverwegingen naar huis 
gegaan en het commercieel centrum 
lag voor een tijdje stil. En zo is er een 
tekort op de begroting van Mirembe 
ontstaan. Mede door een gift van een 
familie hebben we hen kunnen 
ondersteunen. Het geld is besteed aan 
voedsel, medicijnen, 
schoolbenodigdheden en vaste lasten. 

Afstuderen van een coupeuse  



 

Steun uit Deventer  
Mevrouw Gé Vermeulen is samen met haar 
inmiddels overleden man vele jaren actief geweest 
voor verschillende organisaties in Afrika. We gingen 
op bezoek bij deze krasse dame en kwamen thuis 
met vele mooie batikken en andere 
handvaardigheden. En nu gaat Gé door om actie te 
voeren voor onze projectpartner Mirembe Girls in 
Nsanvu.  
Zo zegt ze: “Ik heb toch het meeste met die 
allerkleinsten omdat ik zelf kleuterleidster ben 
geweest. Omdat op het platteland van Uganda de 
mensen nog zo arm zijn wil ik hier een donatie doen aan het schoolvoedsel programma. Want je 
kunt toch niet geloven dat sommige kinderen naar bed gaan zonder iets te hebben gegeten die 
dag? Dus zolang ik kan wil ik hier mee door gaan. Bij een supermarkt heb ik een bonnetjesbus 
neer gezet en daar komt altijd weer een mooi bedrag uit. Omdat ik Bona Baana goed ken door 
jarenlange samenwerking vind ik het mooi deze organisatie te ondersteunen”. Bedankt Gé, wij 
vinden het bewonderenswaardig dat U de Afrikaanse kinderen zo’n warm hart toedraagt.  
 
 
Facebook 
Jullie wisten natuurlijk al lang dat Bona Baana op Facebook zit. Mcafs volgde, ook met Mcafs 
Youth Centre en heeft leuke foto’s gepost. En onlangs is Mirembe ook te volgen via Facebook. Het 
geeft een mooi inkijkje in het dagelijks leven in Uganda. LIKE & SHARE! 

 
Afrikadag 
Vorig jaar organiseerden we in september een geslaagde Afrikadag op de Refter in Ubbergen. We 
waren van plan hier een mooie jaarlijkse traditie van te maken maar we hebben moeten constateren dat 
er te weinig draagvlak is om het dit najaar opnieuw te doen. We zullen het volgend jaar opnieuw bezien.  
 
Goede Doel Shop 

Wij hebben ons onlangs aangesloten bij een nieuw winkelconcept: 
via Goede Doel Shop kun je gratis doneren door te shoppen bij 
alle aangesloten webshops. Je hoeft hiervoor alleen maar door te 

klikken naar bijvoorbeeld Bart Smit of Thuisbezorgd en een aankoop te 
doen. Dit kost de klant niets extra! 
 Het geld wordt verkregen uit bonussen die deelnemende bedrijven betalen aan de Goede Doel 
Shop. 
Hoe kies ik dan voor Bona Baana? Als je een specifiek goed doel wil kiezen, moet je eenmalig 
inloggen. Vervolgens begint het proces automatisch waarbij je eerst de keuze krijgt voor Bona 
Baana en daarna al jouw favoriete webshops kunt afstruinen!  
 
 
 

 

https://www.facebook.com/BonaBaana/
https://www.facebook.com/mcafs.masanafu?fref=ts
https://www.facebook.com/MCAFS-YOUTH-Centre-135260833342596/?fref=ts
https://www.facebook.com/MCAFS-YOUTH-Centre-135260833342596/?fref=ts
https://www.facebook.com/Mirembe-Girls-Vocational-Center-246193842401030/?fref=ts


 

 
 

Colofon 
Stichting Bona Baana ondersteunt 
lokale organisaties in Oost Afrika die 
zich inzetten voor kansarme 
jongeren 
 
Hoe werken wij? 
 
Bona Baana: 
* is een intermediair tussen haar 
partners  
  en de juiste sponsors haakt in  
  op initiatieven van haar partners 
* organiseert diverse benefiet 
activiteiten 
* organiseert sponsoracties 
* geeft voorlichting op scholen en 
instellingen 
* activeert vrijwilligers voor het 
goede doel 
* maakt uitwisseling van stagiaires 
en 
  vrijwilligers mogelijk 
* houdt donateurs op de hoogte  
  middels  nieuwsbrieven 
* heeft al 15 jaar lage 
overheadkosten 
* is ANBI geregistreerd 
 
Secretariaat 
Yvon van Lankveld en Toby Mulder 
Begijnenstraat 34, 6511 WP 
Nijmegen 
 06-36118215 / 024-3605764 
E-mail: info@bonabaana.nl 
IBAN: NL89INGB0008081622 
 
Meer informatie 
Internet: www.bonabaana.nl 

Facebook: bonabaana.nl 
Instagram: bonabaana 


