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Beste vrienden en vriendinnen, 
Met de vrolijke zomerzon komt ook het goede nieuws je tegemoet. In deze nieuwsbrief lichten we 
een aantal mooie sponsoracties toe en doen we verslag van de werkreis die Yvon afgelopen 
voorjaar heeft gemaakt in Uganda en Rwanda. Veel leesplezier! 
 

Besi Netherlands B.V. in Duiven  

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al 
even is vermeld, heeft een groot aantal 
werknemers van het bedrijf Besi hun 
Kerstattentie beschikbaar gesteld aan 
Bona Baana. Het resultaat was maar liefst 
€ 5.000,-  en is bedoeld voor de bouw van 
de slaapzalen voor Mirembe Girls in 
Uganda. Ook hebben we 12 workstations 
gekregen die we gaan verschepen naar 
Uganda en zullen verdelen over de 
verschillende projectpartners. Het zijn  
krachtige computers die daar schaars zijn 
en  erg gewild. In september zullen ze 
worden verscheept. Besi bedankt! 
 
 

 
Lopen voor Sander 
Sander Beunk , een bevlogen docent 
bij het Stedelijk Gymnasium, is voorjaar 
2016 aan kanker overleden. Hij 
woonde in de prachtige Ooijpolder. 
Job en Teun, leerlingen van het 
Stedelijk hebben een jaar later een 
sponsorloop opgezet om hem te 
gedenken. 
 
“Omdat bijna een jaar geleden onze 
mentor Sander Beunk overleden was, 
hebben we 14 april een halve marathon 
gelopen. We wilden hiermee wat doen 
voor Sander en z’n familie. We hebben  
een ronde lopen door de Ooijpolder, 
langs plekken die voor Sander 

belangrijk waren en waar we met hem zijn geweest. Daarnaast hebben we ook geld opgehaald voor 
een goed doel dat we samen met z’n familie hebben gekozen: dit doel is Bona Baana geworden.” 
 

Halverwege de sportieve ereloop -vlakbij Sanders woonhuis- heeft Bona Baana een klein 
aanmoedigingspunt ingericht waar Job en Teun een paar tellen op adem konden komen en het 
gejuich van familie en vrienden in ontvangst werd genomen om vervolgens hun tocht voort te zetten 
door de winderige polder. De opbrengst van deze prachtige loop was onvoorstelbaar: € 1122,30 ! 



 

De Vliegende meubelmakers 

Op 25 juli vertrokken ze, de kanjers van Flying Furniture Makers, voor 3 volle werkweken naar het 
platteland van Uganda. Bij Mirembe Nsanvu zijn ze meer dan welkom om een aantal leerling- 
houtbewerkers bij te spijkeren in het vak van meubelmaken. Ook wordt er ter plekke met de lokale 
leerkracht houtbewerking een lespakket ontwikkeld. Wij zijn erg benieuwd naar hun ervaringen en 
berichten hierover meer in de volgende nieuwsbrief. Succes dames, heer! 
 

 
 
Op bezoek bij de Vliegende Meubelmakers in Amsterdam: Vlnr Sidney, Inge, Nina, Janice en Quani 
Rechterfoto: Sarah van ICUganda voor een les Luganda en Alieke 
 
 

Wereldoriëntatie door Pam en Marit  

Hoog vereerd waren we om de begunstigde te 
mogen zijn van de actie van deze twee 
gemotiveerde meiden van de Jenaplan school 
De Sterredans. In het kader van 
wereldoriëntatie keken zij naar het begrip 
hulpverlener. Wat is dat eigenlijk? Welke 
hulporganisaties zijn er? Wat doen ze? Pam en 
Marit maakten dit foldertje maar wilden meer 
doen.  
“We zouden wel cupcakes kunnen bakken en 
verkopen aan leerkrachten en de ouders”, 

bedachten ze.  
 

 
 
De juf wist nog dat wij eens te gast waren op 
deze school.  
 
Wat een mooie actie en wat mooi dat jullie aan 
kinderen denken die het veel minder goed 
getroffen hebben op deze wereld.  
Geweldig bedankt! 
 
Het resultaat mag er wel wezen € 153,77.  



 

Li Wei en Lin 

Een ontroerende verrassing door onze vriendinnetjes die 
we van basisschool De Driemaster kennen. Deze kinderen 
kwamen bij het Afrikafestival Nijmegen langs met een 
kijkdoos, wou je even kijken dan betaalde je er voor. Het 
kistje met centen was voor de kinderen in Afrika voor Bona 
Baana. Super!!!  
Tot in november meiden, dan komen we weer langs op 
jullie school. 
 
 
 
Kledingmarkt  
In april hebben we weer een kledingmarkt georganiseerd. 
Daar is wederom een mooi bedrag mee opgehaald 
namelijk €983,80. Iedereen bedankt voor de bijdrage: 
donateurs van kleding, de vrijwilligers en Thiemeloods 
waar we geheel kosteloos terecht konden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Utrechtse Introductie Tijd 

Ook dit jaar zijn wij net als vorig jaar als 
begunstigde van de UIT introductie gekozen. 
Van 14 tot en met 18 augustus staan we met 
ludieke acties op verschillende locaties in 
Utrecht. Dit jaar ondersteunen we de bouw van 
slaapzalen voor de meiden van Mirembe. Erg 
leuk om een meidenproject te steunen terwijl 
het gehele bestuur van de UIT vrouwelijk is. 
We schenken Ugandese thee en heb je al eens 
van koffiebonen kauwen gehoord? Dat is heel 
erg gezond en is een typische Ugandese 
gewoonte. Als snack mag je er een sprinkhaan 
of meelworm bij nemen. 
Een verslag volgt in onze volgende nieuwsbrief 
van december. 

http://www.utrechtseintroductietijd.nl/


 

Ondersteuning 

Wij proberen onze overhead laag te houden. Dat kan alleen maar door ondersteuning van vrienden 
en bevriende organisaties.  
Vooral Illuster en Raamwerk helpen ons enorm om dit waar te kunnen maken. Hartelijk dank !  
 

 
Illuster vormgevers sponsort Bona Baana al vele jaren met onze website.  

 

 

 
 
Administratie en adviesbureau Raamwerk geeft ons korting op de huur van het kantoor. 
 
 
Facebook 
Jullie wisten natuurlijk al lang dat Bona Baana op Facebook zit. Ook onze partnerorganisatie Mcafs 
Youth Centre heeft onlangs leuke foto’s gepost. En Mirembe Girls' Vocational Center en Mirembe 
Primary School Nsanvu zijn met leuke filmpjes ook te volgen op Facebook.  
Een mooie inkijk van het dagelijks leven in Uganda. LIKE! 
SHARE! 
 
Instagram 
Je kunt ons ook vinden op instagram bonabaana  
 
DoelShop.nl 
Wij proberen op allerlei manieren geld bij elkaar te krijgen 
want alle beetjes helpen. Via DoelShop.nl kun je gratis 
doneren door te shoppen bij alle aangesloten webshops. Hoe 
kies ik dan voor Bona Baana? Als je een specifiek goed 

doel wil kiezen, log je eenmalig in. Vervolgens begint het 
proces automatisch waarbij je eerst de keuze krijgt voor Bona 
Baana en je daarna je favoriete webshops kunt afstruinen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Word 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. 

 
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 
* 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 

 

http://www.illuster.nu/
http://raamwerk.org/
https://www.facebook.com/BonaBaana/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/MCAFS-YOUTH-Centre-135260833342596/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/MCAFS-YOUTH-Centre-135260833342596/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Mirembe-Girls-Vocational-Center-246193842401030/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Mirembe-Nsanvu-Primary-school-1818476758425490/
https://www.facebook.com/Mirembe-Nsanvu-Primary-school-1818476758425490/


 

BIJLAGE NIEUWSBRIEF 
 
De werkreis van Yvon 
De laatste keer is Yvon in 2013 in Oost Afrika geweest. Hoog tijd om weer 
eens op werkreis te gaan. Hieronder vertelt ze haar ervaringen bij de 
projectpartners in Uganda en Rwanda: 
 
 

De eerste dagen van mijn verblijf in Kampala moest ik even zoeken hoe ik 
me hier zou kunnen verplaatsten. Deze stad die ik toch aardig meende te 
kennen is sterk veranderd.. Ook al zijn het buurlanden, ogenschijnlijk is 
het verschil met Rwanda nog groter geworden. Een ding viel op uit 
gesprekken met al onze projectpartners: de kosten van levensonderhoud 
blijven maar stijgen. Het is erg moeilijk rond komen in deze tijd, vooral in 
de hoofdsteden. Chinezen kopen bouwmateriaal op in bulk en dus veel 
goedkoper, mogelijk gemaakt door de regering van Uganda in ruil voor de 
aanleg van infrastructuur. Dit heeft tot gevolg dat deze materialen bijna 
niet te krijgen zijn voor de gewone Ugandezen en het dus heel erg duur is 
om iets te bouwen.  
Het zijn bekende verhalen. Dus goed om eens op werkbezoek te gaan en 
aan den lijve te ondervinden hoe onze projectpartners elke dag moeten 
leven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Care for others, Soroti, Uganda 

Sinds 2008 was ik niet meer bij deze middelbare school met vakopleiding in het noorden van 
Uganda geweest. Er is heel erg veel veranderd. Vooral het grote aantal leerlingen verbaast me.  
Ongeveer 200 jongeren staan klaar om ‘the guest of honour’ te ontvangen. Dat is geen rol die ik 
gemakkelijk op me neem maar ik ben hier nu als afgevaardigde van Bona Baana en ik weet wat me 
te doen staat. Ik heb geoefend met een acteur (vriendin), want hoe pak je dat aan?  
Speechen voor een grote menigte leerlingen en/of leerkrachten en bestuursleden?  
 
De leerlingen staan buiten bij de ingang van het schoolterrein opgesteld, vlaggen hangen uit, een 
militaire colonne van leerlingen paradeert alsof ik bescherming nodig zou hebben. De ontvangst 
door de leerkrachten en het bestuur van de school is hartelijk en we zingen van het Ugandese 
volkslied. Check, die ken ik en zing mee.  
 
 
Dan zwermen we uit over het terrein langs alle bouwsels 
die voor 90% door Bona Baana gefinancierd zijn. Het is 
indrukwekkend, vooral de meiden zingen luid en duidelijk, 
“You are wellcome, here at the ss’. Hier bedoelen ze de 
secondary school mee, besefte ik me, eventjes op het 
verkeerde been gezet. Mooi! De tour hervat zich. Vooral de 
slaapzaal voor de meiden is erg mooi; en er slapen hier 
186 meiden. De jongens hebben een aantal klaslokalen 
ingenomen als slaapzalen, de benen steken uit de 
gebouwen.  
 
Na deze droomontvangst heb ik twee dagen speeches aangehoord van leerkrachten, het bestuur, 
gemeenteraadsleden, de leerlingen en de verzorgers van de leerlingen. Het is niet eenvoudig want 
op deze school is aan werkelijk alles een tekort. Ik voel me beschaamd want wat kunnen wij 
eigenlijk betekenen als kleine club uit Nijmegen bij de noden van deze regio? Er is een enorme 
droogte geweest afgelopen jaar waar mensen alleen nog maar mango’s te eten hadden. Vele 
mensen zijn aan de hongersnood overleden. 80% van de leerlingen op deze school is wees, 
veroorzaakt door rebel activiteiten, HIV-Aids en ondervoeding. Deze jongeren hebben onmogelijk 
geld om verder te kunnen studeren als ze klaar zijn met deze middelbare school. Het vermoeden is 
dat velen terug zullen gaan naar hun dorp en daar werkeloos hun leven verder slijten. Dan is alles 
voor niets geweest, werd me voorgehouden. De school heeft het moeilijk: hoe komen ze rond van 
het bij elkaar geschraapte geld wat binnen komt door betaling van schoolgeld?  
 
Toen het mijn tijd was om te speechen was ik alle goede raad van mijn vriendin vergeten. Gelukkig 
kreeg ik een briefje van projectpartner Michael onder de neus geschoven om de verzorgers van de 
wezen aan te moedigen vooral de jongeren te blijven steunen waar dat kan.  
Voor mij geen twijfel mogelijk, elke cent die naar deze school gaat is goed besteed. Ik ben blij dat 
we een aandeel kunnen leveren in de opbouw van deze school hoe klein dat ook is.  
 
 
MCAFS, Masanafu (Kampala, Uganda)  

Hoe fijn is het weerzien met projectpartner Nicholas, zijn vrouw Rose en het personeel van MCAFS 
net buiten Kampala. Op dit project is altijd alles in full swing, het ontwikkelt zich enorm.  
In het hoge gebouw, gedoneerd door een Italiaanse priester, zijn kantoren, een showroom, theorie 
klaslokalen en voldoende toiletten. Het ziet er prachtig uit en is volop in gebruik. Een zeecontainer 
gaat in de omheining van het terrein geplaatst worden zodat mensen direct vanaf de straat spullen 
kunnen kopen en niet meer op de compound hoeven te komen. Bij de naaiopleiding wordt nog altijd 
met papier geoefend om kleding te maken. Maar er zijn ook prachtige moderne ontwerpen zoals 
geldtasjes en covers voor een tablet.  
 



 

De school voor groep 1, 2 en 3 is ermee 
gestopt. Het gaf te veel kosten omdat zij 
als een gratis school werd gezien. 
Mensen die wel schoolgeld zouden 
kunnen betalen hadden het idee dat deze 
school mindere kwaliteit aan onderwijs 
leverde. 
 
Het gebouw gaat nu voor scholing en 
conferenties gebruikt worden. Dat brengt 
weer geld in het laatje. In de bibliotheek 
zijn jongeren aan het studeren en het 
jongerencentrum huisvest veel meetings. 
Vooral tijdens de vakanties zijn hier veel 
activiteiten voor de jongeren.  
 
 

Op een dag krijgt een vijftigtal leraren/onderwijzers/welzijnswerkers een certificaat uitgereikt. Zij 
hadden een 4 daagse training gevolgd over de rechten van het kind. Vooral bij arme families worden 
deze rechten vaak geschonden en is men alleen bezig met primaire basisbehoeften.  
Misbruik of mishandeling van een kind wordt vaak nauwelijks opgemerkt.  
Door bewustwording van de situatie van een kind kan een leraar opmerkzaam worden voor 
misstanden. De cursus werd georganiseerd en samengesteld door USAID. Mooi dat ook ándere 
sponsoren MCAFS ondersteunen. 
 
Er is een nieuwe activiteit voor tienermoeders die normaliter moeilijk te bereiken zijn. Drie maal per 
week komen zij samen om ervaringen over ouderschap te delen en kleine skills te leren. Zo leren zij 
samosa's te bakken, papieren zakken, vloeibaar zeep en onderzetters te produceren of sieraden te 
ontwerpen.  
Nicholas gaf als voorbeeld een oma met kleindochter die onlangs een baby had gekregen. De 
moeder had in enkele uren geleerd samosa's te bakken en was met twee baksels naar een winkel 
gegaan, en heeft ze kunnen verkopen. De volgende dag had ze voldoende geld om vier samosa's te 
bakken. Zo kon zij stapje voor stapje een klein inkomen te vergaren.  
Een toekomstig plan is om een database op te stellen waar mensen op zoek kunnen naar 
vakkrachten. Van elke jongere een cv op te stellen om zo online werk te zoeken. Het idee is om 
huishoudhulpen op te leiden binnen MCAFS. Meiden in dienst bij een familie komen vaak van het 
platteland en hebben totaal geen knowhow van ramen lappen, laat staan keukenmachines 
bedienen. Er worden adressen gezocht waar de meiden als stagiaire naast een andere 
huishoudster ervaring opdoen. Met dit mooie project krijgen meiden een fatsoenlijk salaris, en het 
voorkomt uitbuiting. 
 
Mirembe in Zzana, Uganda  

Even weg van de grote verkeersader van Kampala naar Entebbe, vind je in de luwte van alle hectiek 
dit mooie meiden project. Ik moest nog even buiten de poort wachten want de meiden waren nog 
niet zover om mij te ontvangen. Mama Lydia, onze projectpartner, komt me lachend tegemoet, “nog 
even geduld” zegt ze, de meiden kleden zich nog om.  

 
Over de muziek-installatie hoor ik het 
schallen van mijn naam én Bona 
Baana. Dit is het teken voor ons om 
met de auto het terrein op te rijden.  
 
Er wordt muziek gedraaid en zie vele 
jonge dames in stoelen onder 
partytenten zitten. 
 



 

 Kort zeg ik goedendag tegen Rita, de dochter van Lydia. Het programma rolt zich uit, meiden 
showen de laatste mode, en laten de laatste stijl van kappen zien, de afdeling catering zet me 
lekkers voor en tot slot even dansen natuurlijk!  
 
De gebouwen zijn mooi opgeknapt, de beperkte ruimte van het terrein staat vol gebouwd. De 
slaapzaal is propvol en het commerciële gebouw kent voldoende klandizie. Dat is fijn want de 
verhuur levert altijd weer een vast inkomen op voor de lopende kosten van de school.  
Gelukkig hebben ze tegenwoordig een verzekering bij brand en inbraak, je moet er niet aan denken 
dat dit alles in vlammen op zou gaan. Ik heb Lydia het goede nieuws over de donatie door Besi en 
de computers kunnen vertellen. Natuurlijk zijn ze geweldig blij om de extra slaapzalen te kunnen 
gaan bouwen. Hier gaan 80 meiden een onderkomen vinden. Het bespaart reiskosten, het is zoveel 
veiliger en voorkomt drop-out van school.  
 
Mirembe Nsanvu, Uganda  

Ik was een beetje teleurgesteld dat de kinderen 
van de basisschool twee weken voor de termijn 
af- gelopen was al naar huis waren gestuurd. 
Er was namelijk geen geld om ze te eten te 
geven. Deze keer werd het ontvangstcomité 
gevormd door vrouwen uit de gemeenschap, 
de voormalige hoofdleraar en de nieuwe, die 
met ondersteuning van Bona Baana is 
opgeleid. Er zijn een paar nieuwe gebouwen bij 
gekomen. De waterpomp is een grote 
aanwinst. De gezondheidskliniek, ooit door 
Bona Baana ondersteund, is niet meer als 
zodanig in gebruik, de medicijnen zijn veel te 
duur.  
 
De vliegende meubelmakers, die in juli bij Nsanvu gaan werken, zullen in de voormalige kliniek 
verblijven. De stroom wordt geleverd door zonne-energie. Het eten gaat gekookt worden door een 
voormalige student, het ontbijt maken ze zelf klaar. Er komt een gasbrander zodat het eenvoudig is 
om koffie en thee te zetten. De compound wordt bewaakt door twee politieagenten.  
We zijn naar de houtwerkplaats van leraar Kizza geweest en heb hem een foto van de VMM laten 
zien. Vier dames en 1 heer. “Moeten deze vrouwen met hout gaan werken?”  was zijn vraag. “Ja 
zeker meneer Kizza”, antwoordde ik, “deze dames zijn op één na allemaal gediplomeerde 
meubelmakers”.  “Banange, My goodness”, was zijn reactie weer. Twee jongens zijn sinds twee 
maanden bij hem in opleiding om het niveau van de andere drie die al bij Nsanvu als timmerlieden in 
opleiding zijn te kunnen evenaren. Ik ben benieuwd hoe onze meubelmakers het ervan af gaan 
brengen. Misschien is er nog wel eens wat te leren van deze jongens, handmatig hardhout 
bewerken lijkt me een kunst apart.  
 
People for People, Rwanda  

Deze organisatie heeft een moeilijke tijd achter de rug. De 
regering is bezig met landhervormingen. Mensen, bedrijven en 
instellingen werden ontboden naar een andere locatie te 
verhuizen. Ze mochten daarbij een voorkeur aangeven, maar er 
werd geen garantie gegeven of dat ook zou lukken.  
 
Daarnaast werden een aantal scholen gesloten omdat zij niet 
voldeden aan de eisen opgesteld door de regering. Dat gaf erg 
veel stress. Deze “volksverhuizing” had ook tot gevolg dat het 
bestuur van PFP minder vaak bij elkaar kon komen waardoor 
veel last op de schouders van  Fred Kasigwa kwam te liggen, 
leading man van PfP. 
 



 

Door de landhervormingen had de school in Nyamata geen bestaansrecht meer. Er is een ruil tot 
stand gekomen en volgens Fred is deze deal met de regering heel erg gunstig. Deze school is 
groter, heeft meer land en de fundering is veel sterker. Deze school heeft veel meer waarde. Al het 
werk is vrijwillig gedaan en er is een flink bedrag door privé vermogen in gestopt.  
 
Een PFP vrijwilliger- gepensioneerde leraar, gewerkt als accountant voor een bank- was mee naar 
de school in Kayonza. Hij woont in de buurt en heeft regelmatig overleg met Fred en het bestuur. Er 
is een kantoor, en twee grote blokken met 3 klaslokalen. Er is een groot stuk land bij waar jongeren 
opgeleid gaan worden om groente te verbouwen. Maar prioriteit heeft de vakopleiding: het eerste 
blok moet af waarna men de school op kan starten. Er is elektrische bedrading met voldoende 
stroompunten. Ook is er gedacht aan dakgoten tbv wateropvang en er ligt een waterleiding. Een 
open werkplaats gaat gebouwd worden op enige afstand van de theorielokalen zodat er geen 
geluidshinder is. Er ligt een fundering voor een toiletblok en een keuken zit ook in de planning.  
Eind van de dag zijn we naar de houtwerkplaatsen geweest waar 8 jongeren opgeleid worden tot 
timmerman. Hier staat ook een deel van de meubels van de Vliegende Meubelmakers opgeslagen 
(die er in 2013waren). Emmaus Haarzuilens heeft inmiddels een bedrag over gemaakt om het 
opstarten van de school te bespoedigen. Bedankt Emmaus, jullie zijn een geweldige steun.  

 
De herdenkingen van de genocide in Rwanda zijn zwaar en er zijn veel spanningen. Overal zie je 
spandoeken ter ere van de herdenkingen. Op een avond na een bezoekje aan de rivier waar zoveel 
slachtoffers gedumpt zijn destijds in 1994, breekt er vanuit het niets een gejoel van jewelste uit in de 
politiebarakken in de buurt van mijn hotel. Er flitst van alles door me heen, wat is er aan de hand? 
wordt er gelynched? Het was gelukkig slechts een vreugdevolle voetbalwedstrijd! 
  
Ook zijn we naar Gatenga bij het koeienproject geweest en hebben er vijf gezinnen bezocht. Bijna 
alle gezinnen die ik vorige keer heb bezocht in Nyamata zijn vanwege de landhervormingen moeten 
verhuizen. Gelukkig hebben ze wel voldoende plek gekregen om koeien te houden. De 
proefboerderij is opgeheven omdat er inmiddels voldoende ervaring is. De 58 koeien hebben zich 3x 
vermenigvuldigd dus zijn er inmiddels zo’n 174 koeien. Het is een mooi verzoeningsproject waar ex-
gevangenen, overlevenden en remigranten samen leren leven. Ook de mest wordt verkocht, dat 
was nieuw voor mij.  
Tijdens mijn bezoek zie ik dat kinderen er weldoorvoed uitzien. Sommige gezinnen kunnen in 
schoolgeld voorzien waar anderen eerst in de basis versterken, bijvoorbeeld een nieuw dak 
aanschaffen. Het leven hier is nog steeds armoedig maar met melk, mest en goed nabuurschap 
kunnen mensen zich wat beter redden. Het helpt dat hun nieuwe land erg vruchtbaar is. Er groeit 
cassave, tomaat, aardappelen, maïs, pinda's, koffie, mango’s, avocado's en sinaasappels.  
Fred is hier goed bezig is, hij kent de mensen, praat gemakkelijk met hen en is zichtbaar aangedaan 
als we hun verhalen aanhoren. We spraken met een weduwe, moeder van 3 kleine kinderen en 
functionerend als coördinator van een groep van 40 gezinnen. Bij mogelijke problemen aangaande 
de koeien organiseert zij bijeenkomsten. Je voelt meteen dat het een sociaal bewogen mens is. 

 


