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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 kun je lezen welke doelen we inmiddels al behaald hebben. 
Zet alvast in je agenda Huize Rosafeest 23 augustus en bij het Feest van licht in Orientalis in 
december zullen wij ook aanwezig zijn. Houd daarvoor onze website in de gaten. Veel leesplezier! 
 
Nijmeegse Scholen Gemeenschap Groenewoud 
Bijzonder vereerd voelen wij ons. Niet alleen omdat wij door de leerlingenraad verkozen zijn als 
goede doel voor de periode van twee jaar, maar ook dat er met zoveel inzet mooie acties zijn 

gevoerd: jongeren van hier 
zetten zich in voor jongeren in 
Oost Afrika. 
Een bewustwording van deze 
jongeren dat het leven in 
andere delen van de wereld 
wel eens heel anders kan zijn 
ligt hieraan ten grondslag. 
Echt knap dat jonge mensen al 
zo veel in hun mars hebben.  
 
Het hoogtepunt was een 
verzorgd diner met heerlijk 
eten en een grote opkomst 
van bezoekers in april van dit 
jaar. En ook het schoolfeest 
heeft veel geld opgeleverd. 

Al eerder waren er flessen verzameld en chocoladeletters verkocht. Tijdens de 10 minuten 
gesprekken werd lekkers en leuks verkocht op school en gingen mentorgroepjes individueel op pad. 
 
De twee dames knielend onder de 
cheque hiernaast op de foto 
hadden met hun groepje het 
meeste geld opgehaald.  
Kortom, het schooljaar stond bol 
van de activiteiten.  
 
Super bedankt Amber, Cay, 
Conrado, Indra, Joost, Käthe, Max, 
Nida, Nikki en Rachel wat hebben 
jullie je best gedaan! Sommigen 
van jullie gaan van school, we 
hopen je volgend jaar te zien als 
bezoeker. Heel veel geluk met je 
toekomst. Volgend jaar komen wij 
weer met een ander doel.  
Het project “Verbeteren van voedselvoorziening voor Hiv-geïnfecteerden” welke zij ondersteund 
hebben staat op de volgende pagina uitgebreid beschreven. 



 

Voedingsproject bij MCAFS 
Masanafu Child And Family Support in Masanafu, Uganda (MCAFS) ondersteunt momenteel 120 
Hiv-geïnfecteerde, samengestelde families. Zij zorgt voor vervoer van patiënten naar 
gezondheidscentra en behandeling van Hiv-gerelateerde aandoeningen.  

 
Onlangs heeft MCAFS 250 
jongeren getest, een 
behandelplan uitgestippeld en 
psychosociale hulp verleend. 
Daaruit bleek dat velen van hen 
onvoldoende voedingsstoffen 
binnen krijgen. Mensen met Hiv 
hebben een verhoogde energie- 
en voedingsbehoefte wat als 
basis dient voor een optimale 
behandeling met medicijnen. 
Daarom wil MCAFS de  
voedselvoorziening voor 
jongeren met HIV/Aids en 
andere kwetsbare kinderen 
verbeteren. 

 
 

Doelstellingen: 
* 120 jongeren met Hiv worden getraind in voedingsleer, hygiëne en het herkennen van 
gerelateerde gezondheidsproblemen. 
* 120 verzorgers van kinderen/jongeren krijgen een training over voedingsbehoeften van Hiv-
positieven. 
* 80 kwetsbare kinderen met Hiv, die zich niet een maaltijd per dag kunnen veroorloven, worden 
voorzien van voeding en voedingssupplementen. 
* 40 verzorgers van kinderen/jongeren krijgen een starterspakket om zelf groenten te verbouwen. 

 
Om zelfvoorzienend te worden in 
dit stedelijke gebied gaan zij 
allen groenten en fruit 
verbouwen op kleine 
oppervlakten, het zogenaamde 
Urban farming, met als doel ze 
te voorzien van minstens een 
voedzame maaltijd per dag, 
noodzakelijk bij het gebruik van 
antivirale medicijnen. 
 
Met een uitgebalanceerd 
voedselpatroon kunnen de 
jongeren zich beter concentreren 
op school en werk, waarmee zij 
een mooier toekomstperspectief 
hebben. 
 
Dank ook aan de  Ideële kringloopwinkel Basta die aan dit project een flinke bijdrage heeft geleverd. 
Afgelopen juni organiseerde Basta een ‘goede doelenavond’ voor medewerkers en bezoekers. 
Tijdens deze avond hebben wij het project van MCAFS duidelijk uiteen kunnen zetten. Unaniem 
werd besloten om ons te ondersteunen met € 3.000,-. Daarmee is het hele project financieel gedekt 
en kan onze projectpartner in Uganda aan het werk. Weebale njo Basta, geweldig bedankt! 
 

http://bastanijmegen.nl/


 

MCAFS, agricultuur  
Begin dit jaar kregen wij een 
urgent verzoek van MCAFS 
om een driejarige 
landbouwtraining  
te ondersteunen. Zij kon 
daarbij aanhaken bij het 
Skilling Youth for employment 
in agri- business (SKY) 
programma van een 
bevriende Italiaanse 
organisatie. Het betreft een 
scholingsprogramma waarbij 
in totaal 380 werkloze 
jongeren een opleiding wordt 
aangeboden tot volwaardige 
landbouwers. 
Ze worden enthousiast 
gemaakt om op het land te 
gaan werken, krijgen 
trainingen in akkerbouw, leren 
productief te worden en 
commercieel te denken. Op 
drie locaties zijn 
proefboerderijtjes gebouwd 
voor praktijklessen.  
 

Er worden groenten geteeld met aandacht voor het opkweken uit zaad, het voorkomen van ziekten, 
kennis van onkruid, bemesting en irrigatie technologie. Ook hebben ze geleerd hoe je 
oesterzwammen kweekt. Er worden verschillende methoden toegepast om effectief te leren. Er zijn 
schooltuinen waar ervaring wordt op gedaan. Vervolgens worden ze naar huis gestuurd om daar 
een tuin aan te leggen. Dit wordt beoordeeld door trainers. De theorielessen zijn bij MCAFS in het 
jongerencentrum.  
De jongeren die in het eerste jaar opgeleid gaan worden vormen het jaar daarop hulptrainers die 
hun ervaringen zullen delen met de nieuwe lichting. Door bezoeken aan succesvolle boerderijen die 
geleid worden door jongeren neemt het enthousiasme toe want men ziet dat tuinbouw rendabel is. 
Door bezoeken aan een grote zaadhandelaar en een demonstratieboerderij zijn moderne methoden 
en technieken aangeleerd. 
Kijk op het resultaatplatform van SKY om te zien hoe dit project landelijk zijn vruchten afwerpt. 
 
 
Wij willen Emmaus Haarzuilens geweldig 
bedanken voor het in ons gestelde 
vertrouwen. Zij ondersteunen het gehele 
project met het bedrag van € 6.555,-. 
Inmiddels zijn er 32 jongeren opgeleid tot 
boer. Zij kunnen zelfstandig aan het werk. 
 
 
 
 
 

 
 

http://avsi-skyresults.ug/


 

Dansavond Kekerdom 
Het was een heerlijke dansavond in de 
waard van Kekerdom. Met dank aan De 
waard van Kekerdom voor de inspiratie en 
DJ Willem voor zijn wereldse set en Henk 
die vrijwillig een djembéworkshop kwam 
geven. We hebben genoten. De avond 
heeft € 236,30 opgeleverd. Volgende keer 
weer? 
  
 
 
 

 
 

 
 
Titus Brandsma Arentheem, Velp 
Deze middelbare school in Velp heeft actie gevoerd voor MCAFS in Uganda. 
Leerlingen hebben met de solidariteitscommissie € 69,14 opgehaald door cakejes te bakken en 

verkopen. 
De kookcommissie heeft € 76,- 
verdiend door hapjes en flapjes te 
bereiden en te verkopen in de aula.  
Posters en nieuwsbrieven van 
Bona Baana lagen erbij voor 
belangstellenden.  
Geweldig bedankt eerstejaars, 
super lief dat jullie de jongeren van 
MCAFS in Uganda ondersteunen!  
 
Ook heeft deze school via IT 
donations haar oude computers 
laten afvoeren. Hier kwam ook een 
leuk bedrag uit. 
 

 
 
Alieke gaat naar Rwanda en neemt mee…  
Van Scholten Awater hebben we een tweedehands laptop gekregen waar onze projectpartner Fred 
Kasigwa van People for People in Rwanda erg blij mee is. Alieke van Bockel, ons kerngroeplid van 
het eerste uur, gaat ze persoonlijk overhandigen. Ook hebben we van Read to grow dertig kilo 
informatieve boeken gekregen die meer dan welkom zijn op de school. Twintig kilo gereedschap 
gedoneerd door Tools to work. In de volgende nieuwsbrief kun je een reisverslag van haar 
aantreffen. 
 
 
Het spel met de ballen  
De ene noemt de sponsoring door Rwanda aan Arsenal een meesterzet, de 
ander vindt dat het niet over voetbal gaat, maar over de strijd om de 
perceptie van Rwanda en Afrika als continent. Hoe dan ook, Rwanda wil haar 
inkomsten uit het toerisme in de komende jaren verdubbelen.  
Lees hier het opiniestuk van Arne Doornebal en een artikel van Bram 
Vermeulen. 
Bron: NRC 
 

https://www.itdonations.nl/nl/goede-doelen
https://www.itdonations.nl/nl/goede-doelen
https://www.centralpoint.nl/sa/
http://www.readtogrow.eu/nl/
https://www.toolstowork.nl/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/28/sponsoring-arsenal-is-rwandese-meesterzet-a1604496
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/13/rwanda-bepaalt-zelf-wel-of-het-arsenal-wil-sponsoren-a1606410
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/13/rwanda-bepaalt-zelf-wel-of-het-arsenal-wil-sponsoren-a1606410


 

De school van CFO 
 
De klaslokalen bij Care for Others in Alwa, 
Uganda zijn af; alleen moet er nog wel een likje 
verf op. Hiernaast een kort filmpje. 
Je ziet de klaslokalen en de omgeving van de 
VTC en de middelbare school tijdens  de 
afsluiting van het jaar. Waar verzorgers van de 
wezen in het bijzonder uitgenodigd waren om 
de school te bekijken.  
 
 
 

 
Mirembe slaapzalen in Zzana, Kampala 
De tweede verdieping met slaapzalen voor de Mirembe girls is inmiddels klaar en in gebruik. Er 
komen nog wat extra bedden in ter zijner tijd maar vooralsnog kunnen er weer wat meer meiden 
intern verblijven terwijl ze hun opleiding volgen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er wordt nog druk gebouwd aan de derde en laatste verdieping. Tijdens het schooljaar is er rustig 
doorgewerkt. Nu, tijdens de vakantie is er meer tijd en ruimte in de compound  om aan het werk te 
gaan. De prijs van bouwmaterialen blijft helaas stijgen. We verwachten dan ook dat Mirembe Zzana 
wat geld te kort gaat komen om de verdieping af te bouwen. Wordt vervolgd! 
 
Mirembe Nsanvu 
Nsanvu, Uganda kent tegenslagen. De hoofd leraar is weg 
gegaan en heeft alle tekstboeken mee genomen. Een 
drama natuurlijk, na zo veel energie en geld te hebben 
geïnvesteerd in een betrouwbare leerkracht. Helemaal 
bitter is dat hij een paar kilometer verderop een 
basisschooltje is begonnen. We zullen ook deze 
ontwikkelingen blijven volgen. 
 
Maar er is ook goed nieuws; de woodworkshop die mede 
door de Vliegende meubelmakers is opgebouwd heeft veel 
klandizie. Er is een flinke bestelling geplaatst voor bankjes 
en stoelen.  
Op de foto zie je de open dag van de woodworkshop waar 
ouders van de leerlingen en andere potentiele klanten een 
kijken konden komen nemen. 

https://www.youtube.com/watch?v=m7ejlLMdTDE


 

Publieksdag Stichting Overal 
In september willen wij tijdens een zaterdagverkoop een presentatie geven voor de klanten van 
ideëel kringloopcentrum Overal. Want waar gaat het binnen gekomen geld naartoe? En waarom is 
dat nodig? Ook kun je je kennis van de landen van Afrika eens testen. Of koop een leuk dingetje uit 
Kenya. Houd voor de exacte datum  onze nieuwe website in de gaten!  
Karibuni, welkom! 

 
 
Nieuwe privacywetgeving 
Ook kleine stichtingen en verengingen verwerken persoonsgegevens – denk aan gegevens van 
donateurs, leden en vrijwilligers. Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp).  
Bona Baana maakt gebruik van het protocol van AVG voor kleine stichtingen, te lezen op de website 
van kleine goede doelen. 
 
 
  
 
 
Instagram en Facebook 
Je kunt ons ook vinden op Instagram bonabaana en 
Facebook. 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BIJLAGE NIEUWSBRIEF 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 / 06-10143536 

E-mail: info@bonabaana.nl 

IBAN: NL89INGB0008081622 

 

Meer informatie 

Internet: www.bonabaana.nl 

facebook: bonabaana.nl 

Instagram: bonabaana 

 

http://www.bonabaana.nl/
https://www.kleinegoededoelen.nl/avg-voor-kleine-stichtingen/
https://www.facebook.com/BonaBaana/

