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n  i  e  u  w  s  b  r  i  e  f 
 
 
Beste Allemaal,  
Het is weer tijd voor een nieuwsoverzicht van 
Bona Baana.  Onze stichting richt zich op de 
kansarme jongeren in Oost Afrika. Vorig jaar 
hebben we gewerkt voor de bouw van een 
trainingscentrum in Soroti, Uganda. Dit  jaar 
komen onze inkomsten volledig ten goede aan 
kansarme meiden uit de sloppenwijken van 
Kampala in Uganda, en van Kisumu in Kenia. 
Het centrale thema voor dit jaar is: 
 

“Een nieuw perspectief voor kansarme 
meiden in Oost Afrika”  

 
En het gaat goed met onze inkomsten. Wij zijn 
met z’n allen in een jubelstemming omdat de 
overheid heeft besloten onze beoogde projecten 
mede te financieren!! Lees het allemaal in dit 
nummer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar hebben we ten doel gesteld om 
projecten voor meiden te ondersteunen. Meiden 
uit de sloppenwijken verkeren in een extra 
kwetsbare positie. Gebrek aan scholing en 
werkloosheid geven hun een uitzichtloze positie. 
Vandaar dat veel van deze jonge meiden in de 
prostitutie belanden en een groot risico lopen 
besmet te raken met het Aids-virus. We hebben  

 
 
contacten met organisaties in Uganda en Kenia 
die met deze meiden werken. Door middel van 
bewustwording, counseling en het aanbieden 
van een beroepstraining ontstaan er voor deze 
meiden nieuwe perspectieven. Trainingen voor 
naaister, kapster of administratief medewerkster 
voor deze meiden,  zijn voorbeelden van 
aangepaste scholing. Voor meiden binnen arme 
families zijn onderwijsmogelijkheden zo goed als 
uitgesloten. Ze werken in het ouderlijk huis of in 
het huishouden van anderen, in fabrieken of 
bars, waar ze het risico lopen mishandeld of 
misbruikt en onderbetaald te worden door hun 
werkgever. Ook seksueel misbruik komt veel 

voor in dergelijke situaties. De stap naar de 
prostitutie is klein, de kans op Aids groot.  
 
Bananen 

Uganda lijkt één grote bananenplantage. Je 

hebt ze in alle soorten en maten. Zoete 

bananen, die je zo eet, bananen die je 

roostert, bananen waar je bier en sterke 

drank van brouwt. Maar vooral de groene 

bananen: Matoke! Gestoomde matoke, een 

soort puree, is het basisvoedsel. Dit wordt  

afgewisseld met millet  (gierst) en poscho 

maismeel).  
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RYDA, Kampala, Uganda  
“ Rubaga Youth Development Association”.  
Deze organisatie voor straatkinderen en 
ongeschoolde jeugd biedt opvang en training 
aan deze doelgroep. Wij kregen van hen de 
aanvraag om het opzetten van een “post training 
and resettlement support” project te financieren.  
 
Het is de bedoeling dat meiden die een 
naaitraining aan hun centrum hebben afgerond 
maar geen startmogelijkheden hebben, een jaar 
werkzaam zijn in het posttraining project. 
Gedurende dit jaar leren zij onderhandelen, 
verkopen en een eigen zaak te runnen. De 
inkomsten zijn deels voor de meiden zelf en 
worden deels gespaard. Na dit jaar hebben ze 
voldoende kapitaal om een eigen machine en 
materiaal te kopen en zelfstandig te wonen en te 
werken. De meeste meiden willen terug naar 
hun geboorteplaats maar er zijn ook meiden die 
coöperatief aan de slag willen.  
We waren meteen enthousiast over dit project.  
Dankzij bemiddeling van Ine Schaekers van 
ontwikkelingsstudies die in Kampala werkzaam 
was, kon het project al in Augustus van start 
gaan.        
Er is ƒl 16.426,-  overgemaakt en er zijn 
industriële naai- en borduurmachines 
aangeschaft. (Deze waren niet leverbaar vanuit 
Gered Gereedschap; ook het onderhoud is beter 
gegarandeerd als je de spullen ter plaatse 
koopt.). De eerste opdrachten van  buurtscholen   
zijn al binnen.  
 
 
 

TEMAK, Kisumu, Kenia  
 “Teenage Mothers and Girls Association Kenya” 
Temak is een organisatie met veel ervaring in 
het opzetten van meidenprojecten en hebben 
naaitrainingen en landbouwprojecten lopen.  
Ze willen uitbreiden met een kapperstraining en 
computertrainingen.  
 
Het tweede project betreft een kappersopleiding 
voor tienermoeders en ex-prostituees. 
Het budget van de kapperschool  komt neer op 
7000,- US dollar. Er zullen 45 meiden per jaar 
getraind kunnen worden. Ook worden de 
meiden begeleid bij het vinden van een baan of 
het opzetten van een eigen zaak. 
Van Temak hebben we ook een aanvraag voor 
het opzetten van een computertraining voor de 
aanschaf van computers en bijbehorende 
benodigdheden zoals de software. Dit is nogal 
een kostbaar project maar omdat eigen 
gemeenschapsleden al 2 computers hebben 
gedoneerd en vrijwilligers ter plaatse een 
gedeelte van de training en het onderhoud op 
zich nemen is men al gedeeltelijk van start 
gegaan. Ook hebben we via de afdeling 
techniek van stichting Overal technische 
ondersteuning aangeboden gekregen. 
Materialen kunnen eventueel meegenomen 
worden door vrijwilligers van Missie en Jongeren 
die in Kisumu gaan werken. Op deze manier 
kunnen we samen met het NCDO toch in staat 
zijn, deze training in zijn geheel van start te laten 
gaan. 
 

 
 
 
 
 

Mededelingen 
• Alwa technisch trainingscentrum is gebouwd. De jongeren worden getraind: de muren zijn 

gemetseld, het dak zit erop, de ramen zitten erin en ook de afwerking is inmiddels afgerond. Wat de 
elektriciteitsvoorziening betreft: er wordt ter plekke uitgezocht of het financieel mogelijk is, 
zonnepanelen op het dak te plaatsen. 

• Voor een elektronicatraining van RYDA heeft Bona Baana een pakket multimeters gedoneerd. Deze zijn 
persoonlijk afgeleverd door Ine Schaekers in Kampala. 

• In de volgende nieuwsbrief, voorjaar 2001 geven we een overzicht van de te verwachten activiteiten in 
2001. Naast een grote rommelmarkt willen we volgend jaar ook een grote Bona Baana-dag voor jong en 
oud organiseren in het Thiemepark in de wijk Bottendaal. 

• Wij willen U laten weten dat de vaste Bona-Baana-kern momenteel bestaat uit  10 mensen: Arja, Irma, 
Annie, Cees, Toby, Alieke, Gé, Bert, Carien en Wil. 

• Heeft U een leuk idee of wilt U het initiatief nemen iets te organiseren voor de jongeren in Oost Afrika  
dan bent U van harte welkom: een benefiet, bingo, straatfeest enz. Neem gerust contact met ons op! 
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Enkele acties  
* PAASMARKT 2000  
Door de jaren heen is de Paasmarkt uitgegroeid tot een begrip: de grootste maar ook de gezelligste 
rommelmarkt van Nijmegen en omstreken. Voor stichting Basta was het de tweede keer deze markt samen 
met Bona Baana te organiseren. Natuurlijk is de Refter een geweldige plek voor een rommelmarkt en 
fancyfair. Niet alleen in de kapel, maar ook op het tennisveld lag het vol met spullen. Het was een 
gigantisch succes in alle opzichten! Het weer was geweldig en de sfeer was goed. De 1800 bezoekers 
hebben zich prima vermaakt tussen de welvaartsresten en de andere dingen die er te doen, te zien en te 
nuttigen waren. We waren erg blij met de Ugandese dansgroep “Ngoma Youth Cultural Troupe” die voor 
een fantastische afsluiting zorgde. Deze groep reisde op dat moment door Nederland voor een 
sponsortournee voor een ander straatkinderenproject.  
Basta en Bona Baana hebben met medewerking van stichting Overal en heel veel  vrijwilligers en natuurlijk 
de grote gastvrijheid vanuit de Refter een opbrengst kunnen realiseren van  ƒ 21.250,- . 
 
* AKTIE MAASTRICHT  
Een van onze vrijwilligers heeft samen met een aantal actieve donateurs een Bona Baana Bingo 
georganiseerd. Voor deze Bingo was er door verschillende particulieren een prijs beschikbaar gesteld maar 
ook konden de deelnemers niet alleen een prijs winnen maar ook een prijs inbrengen. Deze zelfde 
actievelingen hebben later nog een verkoop van tweedehands spullen en -kleding georganiseerd en weer 
konden mensen zowel spullen kopen als spullen inbrengen. Naast de activiteiten zijn de deelnemers 
voorzien van informatie over de  problematiek van de jongeren in Oost Afrika. Totale opbrengst: ƒ 185,-.     
 
FINANCIEEL OVERZICHT 2000:  
Giften en donaties:  ƒ   3.241,- 
Actie Boxtel:  ƒ   1.200,- 
Actie Maastricht ƒ      185,- 
Actie Pannerden ƒ      242,50 
Paasactie  ƒ 21.250,- 
Wijkactie  ƒ      415,90 
Vrijwilligersmarkt ƒ        72,- 
   __________ 
Totaal:   ƒƒƒƒ  26.606,40 
 
NCDO 
We hebben een aanvraag ingediend bij de overheidsorganisatie NCDO (Nationale Commissie 
voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling), voor een medefinanciering van 
onze acties in 2000. Het NCDO heeft schriftelijk al een bedrag toegekend van ƒƒƒƒ 11.598,- Dit is 
geweldig nieuws omdat het ons in staat stelt de kapperstraining van TEMAK in Kenia te 
financieren. Maar het NCDO heeft ook nog mondeling toegezegd  de resterende eigen inkomsten te 
verdubbelen. Dit betekent dat we het computertrainingsprogramma kunnen financieren. 
� DUS: alle donaties die we tot en met de Herfstactie  - zie pagina 4 - ontvangen komen voor 
verdubbeling in aanmerking!  
 
PUZZEL JE MEE? 

Wat staat hier? Los de Bona Baana Rebus op en je weet het!  

 
 
 
 
 
 
 

Stuur ons de oplossing voor 1 januari 2001. Onder de goede oplossingen worden 3 leuke Afrikaanse 

attenties verloot. 
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Bezoek onze website: www.bonabana.nl 
 
Rwanda  
In 2001 wil Bona Baana zich inzetten voor jongeren die het slachtoffer zijn van de genocide die 
tussen april en juni 1994 in Rwanda plaatsvond en vermoedelijk 700.000 mensen het leven heeft 
gekost. De burgeroorlog en de nasleep hebben de Rwandese samenleving totaal verwoest. Niet 
alleen materieel, maar ook immaterieel. Vooral kinderen zijn het slachtoffer. Ze zijn hun ouders 
tijdens de genocide kwijtgeraakt en leven sindsdien aan de zelfkant van de maatschappij, vrijwel 
zonder hulp, niet zelden misbruikt en bedreigd. Er zijn ongeveer 60.000 kindergezinnen Geen 
vader, geen moeder, vaak is het een ouder zusje dat voor haar jongere broertjes en zusjes zorgt. 
In totaal leven er zo’n 300.000 kinderen met en bij elkaar, onder erbarmelijke omstandigheden. De 
oorlog heeft ze niet alleen hun ouders afgenomen, maar ook hun zicht op een toekomst. We 
hebben contact met een lokale organisatie die zich bezig houdt met het opvangen en begeleiden 
van kindgezinnen en het zoeken en begeleiden van pleeggezinnen. Bona Baana wil zulke lokale 
initiatieven gaan ondersteunen. 
 
 
Wordt Donateur: voor 15 gulden per jaar (of meer) b lijft U het Bona Baana nieuws ontvangen en 
ondersteunt U kansarme jongeren in Oost Afrika!  

� Gironummer 8081622 t.n.v. Stichting Bona Baana, Nij megen  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
COLOFON 
Stichting Bona Baana ondersteunt lokale organisaties in Oost  
Afrika die zich inzetten voor kansarme jongeren.  
 
Hoe werkt Bona Baana? 
• Wij willen een intermediair zijn tussen organisaties en de  

juiste sponsors.  
• Wij organiseren activiteiten zoals rommelmarkten  

en fancy - fairs.  
• Donateurs worden op de hoogte gehouden middels 

 het  2 x per jaar uitbrengen van het Bona Baana Nieuws. 
• Bona Baana houdt informatiebijeenkomsten voor  

vrijwilligers, donateurs en belangstellenden. 
• Bona Baana geeft voorlichting op scholen en instellingen.  
• Bona Baana kent geen overheadkosten: vrijwilligers beta-   

len zelf administratie- en reiskosten. 
• Al het geld gaat voor 100% naar onze projecten.  
 
Stichting Bona Baana  
Secretariaat: Toby Mulder 
Jan de Wittstraat 63 
6512 EH Nijmegen  
�  024-3605764 
Email: bonabana@xs4all.nl 
Internet: www.bonabana.nl 
Postbank: 8081622 
 
Bestuur:  
Voorzitter:     Arja de Bruyn 
Penningmeester:   Annie Meister 
Secretaris:    Irma Verheggen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Welkom op de Herfstactie op 25 november  
 

 
 
 
Dit is de laatste van onze acties in 2000, 
bestemd voor de meidenprojecten.  
Bona Baana is te gast bij stichting Overal en u 
vindt daar onze stand op de Bredestraat 52 in 
Nijmegen.  
We verkopen goed bruikbare tweedehands 
spullen en geven alle informatie. 
Van 14.00 tot 17.00 uur bent u van harte 
welkom. 


