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Beste vrienden en vriendinnen, 
Het is weer bijna Kerst, tijd voor het Bona Baana-nieuws. Dit jaar hebben we ons met name ingezet voor 
de ex-kindsoldaten van Noord Uganda. Els de Temmerman is onze contactpersoon, die zich na het schrij-
ven van het boek “De meisjes van Aboke”, met hart en ziel inzet voor het lot van deze kinderen.  
In dit nummer leest U meer over het Rachele Rehabilitatie Centre dat we gaan ondersteunen, maar ook 
over de kleinere projecten van dit jaar.  
Namens alle vrijwilligers van Bona Baana wensen we u een gelukkig en vreedzaam 2006 toe. 
 
Veel landen op de wereld zijn nog steeds afhankelijk van hulp. Dit geldt zeker voor Afrika. Maar het beeld 
dat Afrika alleen maar bedelt klopt niet. Er wordt keihard gewerkt om het hoofd boven water te houden. 
Uganda bijvoorbeeld, is nog voor een groot deel afhankelijk van ontwikkelingshulp en donoren bemoeien 
zich met allerlei aspecten van de samenleving. Hierdoor zijn hardnekkige patronen ontstaan die je meteen 
herkent in de omgang van ontwikkelingswerkers met de bevolking. 
De Ugandese columniste Monica Ameizero zegt er het volgende over:  
“Het zit ‘m in de kleine dingen, bijvoorbeeld de goedbedoelde maar bevoogdende toon waarop ontwikke-
lingswerkers praten. Kennelijk zit het onderwijzer zijn zo diep geworteld in de aard van de ontwikkelings-
werker, dat ze geen raad weten met een nieuwe en jonge generatie in Afrika, die in alles hun gelijke is. 
Maar ook de kruiperigheid van Ugandezen zelf als ze een blanke zien. Dan denken ze meteen dat er geld 
te halen is. De meeste Ugandezen pikken het dat in een restaurant blanken eerder worden bediend, ter-
wijl ze later binnen kwamen! Dit moet toch anders” 
 
In de visie van Bona Baana zijn we een band aangegaan op basis van gelijkheid en wederkerigheid. Ook 
wij lopen tegen deze ongelijke patronen aan, maar willen ons hier wel van bewust zijn. Dit verwachten we 
van onszelf als we Oost Afrika bezoeken maar ook van de vrijwilligers die gaan werken in een project. 
Andrea Haverkort liep stage bij Mcafs (Masanafu Child and Family Support), een organisatie die met aan-
gepaste beroepsopleidingen kansarme jongeren traint en de arme gemeenschap in Masafanu helpt met 
het opstarten van kleine agrarische projecten. Over haar ervaringen leest u hierna. 
 
Andrea vertelt… 
Ik heb vijf maanden stage gelopen bij Mcafs en ik woonde bij de coördinator Nicholas Yiga en zijn vrouw 
Rose in huis. Toen ik kwam stond zowel het huis als Mcafs in de steigers. Terwijl ik er was werd er dag in 
dag uit tot laat in de avond geschilderd en gebouwd totdat de hele infrastructuur af was. Mcafs zag eruit 
om door een ringetje halen. Er stond zelfs een kunstwerk van een hek omheen, ontworpen door de trai-
nees van metaalbewerking. We zaten ‘s avonds trots bij het winkeltje aan de overkant nog een biertje te 
drinken en grapten tegen de eigenaresse dat ze ons wel mocht betalen voor het mooie uitzicht dat ze 
haar klanten kon bieden. Het trainingscentrum is een van de activiteiten van Mcafs. Er is ook een informe-
le school die we hebben opgeknapt en waar momenteel 50 kinderen naar toe komen; de meeste daarvan 
zijn wees. 
Voor de school en de trainingen heeft Bona Baana de 
aanschaf van lesboeken ondersteund. Het is een begin 
van de bibliotheek die ze willen opzetten. Ook hebben we 
een aanvraag bij Gered Gereedschap lopen voor de no-
dige gereedschappen van het trainingscentrum. Zeer be-
langrijk, want praktische trainingen zijn bij gebrek aan ge-
reedschappen onmogelijk. 



 

Schenkingen aan Bona Baana fiscaal aftrekbaar 
De Belastingdienst heeft Bona Baana erkend als goed doel “die het algemeen nut dient”.  

Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. 
Voor meer informatie: bonabana@xs4all.nl 

Masanafu ligt tegen Kampala aan en het zal denk ik niet lang meer duren voordat Masanafu een wijk van 
de hoofdstad wordt. Maar als we met de landrover van Nicolas en Rose van de rode hoofdweg af draaien 
en Masanafu in rijden, dan is het toch ineens een dorp 
midden in Afrika. Geiten springen aan de kant en raken 
verstrikt in het touw waar ze aan vast zitten en kinderen 
rennen op hun blote voeten voor de auto uit. De landro-
ver heeft zijn beste tijd wel gehad en iedere keer als we 
ermee weg willen moeten we mensen vragen om te hel-
pen met aanduwen. We stoppen voor een praatje (en la-
ten de motor draaien), we stoppen om matoke te kopen 
bij een mevrouw die geen matoke lust maar wel een ba-
nanenboomgaard in haar achtertuin heeft staan. ‘Rose 
kan niet zonder matoke. Een dag geen matoke is een 
dag niet geleefd’ zegt Nicolas. Rose schiet in de lach en 
zegt dat het waar is.  
Toen ik weg ging stond het huis van Nicholas en Rose 
nog steeds in de steigers. ‘Dat kan wel wachten’ zeiden 
ze. ‘Alle tijd van de wereld’. En zo is het maar net! 

een dag geen matoke is een dag niet geleefd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rachele Rehabilitation Centre, opvang voor kindsoldaten in Lira 
De problematiek van kindsoldaten en vooral de situatie in Noord Uganda  is volgens Els de Temmerman 
één van de ergste vormen van kindermisbruik in de wereld. Journaliste Els De Temmerman was voor het 
eerst in Noord Uganda in december 1998, en had er contact met enkele ontsnapte jongens en meisjes die 
zeer getraumatiseerd waren. Ze raakte zeer betrokken bij het opzetten van Rachele Rehabilitation Centre 
en is Bona Baana’s contactpersoon voor ondersteuning. Momenteel zijn er 2400 ex-kindsoldaten die via 
dit centrum scholing krijgen. 

 
Sinds 1994 zijn meer dan 20.000 kinderen in Noord Uganda ontvoerd door de rebellen van het 'Weer-
standsleger van de Heer' van Joseph Kony. In het grensgebied van Sudan worden jongens en meisjes 
vanaf vijf jaar ’s nachts uit hun huizen en scholen gehaald en meegenomen naar de kampen van de rebel-
len. Iedere avond voor het donker wordt, verlaten tienduizenden kinderen hun huis. Ze zijn bang ontvoerd 
te worden en zoeken bescherming binnen de veilige muren van scholen, kerken en vluchtelingenkampen. 
Want dit “leger van de Heer” trekt plunderend rond. Kinderen worden ontvoerd en aangezet tot de meest 
afschuwelijke gruweldaden. De kinderen worden gehersenspoeld en militair getraind in buurland Sudan. 
Daarna moeten ze met de kindlegers terug en worden ze aangespoord tot buitensporig moordend geweld 
tegen hun eigen familie. Ook meisjes moeten vechten, maar deze worden meestal ingezet als sexslaven 
voor de militairen. Deze kinderen beleven de hel op aarde! 
 
In de chaos van de gevechten lukt het sommige kindsoldaten te ontsnappen. Sommigen worden bevrijd 
door het Ugandese leger. Deze kinderen zijn zwaar getraumatiseerd en hebben psychische hulp en op-
vang nodig. Deze kinderen moeten intensief begeleid worden om te rehabiliteren. Ook worden ze vaak 
niet meer door de gemeenschap geaccepteerd omdat ze niet alleen slachtoffer, maar ook dader zijn. De 
kinderen hebben een plek nodig waar ze tot rust kunnen komen.  
Een dergelijke plek is Rachele Rehabilitation Centre. Naast psychosociale opvang krijgen de jongeren ook 
scholing en leren ze een vak, zoals kleermaker, om weer in de maatschappij terug te kunnen keren.  



 

In Hollywood zijn de filmmakers zo verbaasd over 
het commerciële succes van Hotel Rwanda dat de 
afgelopen maanden naarstig werd gezocht naar 
een opvolger. De keuze is gemaakt: afgelopen 
weekend tekende Els De Temmerman in Oegan-
da een contract voor de verfilming van haar boek 
De meisjes van Aboke. Het drama van de kind-
soldaten zal eind volgend jaar de bioscopen doen 
vollopen. 

 

 
Els De Temmerman onderhandelde hard met de Amerikaanse 
producers: ,,Ik wou dat de hoofdpersonages uit mijn boek ook 
een contract zouden krijgen. 

Momenteel wordt er een landbouw/bosbouwschool ge-
bouwd: meer dan 90 procent van de bevolking leeft van 
de landbouw en ontbossing vindt plaats in een snel tem-
po als gevolg van de honderdduizenden vluchtelingen 
die in en rond de stad Lira zitten.  
In februari kunnen 400 studenten beginnen met hun op-
leiding maar er moet nog van alles gebeuren: 
 

• het opzetten van een bibliotheek 

• het bouwen van een laboratorium 

• het plaatsen van toiletten 

• de aanschaf van 1 ha grond voor proefvelden 

• de aanschaf van gereedschap, werktuigen en 
zaaigoed 

 
Voor dit doel hebben we momenteel € 7000,-  
gereserveerd en mogelijk gaan we in 2006 hiervoor ver-
der. We houden U op de hoogte! 
 
 
 

 
Financieel jaaroverzicht Bona Baana 2005 

 
Inkomsten 2005 
Donaties    € 3695,15 
Wijkactie Unitas voorjaar  €   385,60 
Thiemepark    € 5124,60 
Losse verkoop   €  290,- 
Actie Pannerden   € 1086,30 
Wijkactie Unitas najaar  €   670,- 
Actie voor babieshome  € 2007,23 
Actie voor jeugdgevangenis  €  510,- 
Familiebingo’s    €   60,-  
Notariële gift    €  2000,-  
Emmaus Wageningen  € 1250,- 
 
Totaal     € 17.078,88
   

Uitgaven 2005 
Sanyu Babies Home   € 2394,55 
CFO laboratoriumspullen  € 1423,74 
Tienermoeders Temak  € 567,50 
Mirembe girls partytent/cooker € 2613,54 
Rachele Rehabilitatie Centrum € 7000,-  
Schoolboeken Masanafu  € 638,- 
Jeugdgevangenis Cowa  € 700,-   
 
 
 
 
 
Totaal     € 15.337,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    initiatiefneemster mevr. Mulder uit Pannerden 

Actie in Pannerden 
Op 19 oktober is er een rommelmarkt en een loterij in Pannerden georganiseerd en een bedrag van  
€ 1086,30 bijeengebracht. Dit bedrag zal voor de helft besteed worden aan het project voor kindsoldaten 
en voor de andere helft aan een voedselproject. Een prachtig initiatief met een fantastisch resultaat! 



 

Naguru jeugdgevangenis 
Via de Internationale Jeugduitwisseling zijn er in de afgelo-
pen jaren verschillende vrijwilligers naar Uganda afgereisd 
om een jaar lang mee te werken in een sociaal project. Mo-
menteel zit Oscar van Keulen in de jeugdgevangenis in 
Kampala om met lokale sociaal werkers de jongeren te be-
geleiden. De meeste activiteiten waren gestopt doordat de 
grootste sponsor zich onverwachts heeft teruggetrokken. 
Oscar heeft vanuit Uganda, via de Doornse Kaap, een op-
roep gedaan een bijdrage over te maken naar Bona Baana 
om de activiteiten weer op te kunnen starten. Hiervoor ont-
vingen we € 480,- en  hebben besloten met een solidari-
teitsbijdrage dit bedrag aan te vullen tot  € 700,-. Nog steeds 
kunnen donaties voor dit doel aan ons worden overgemaakt. 

 

 

 

IK VERTEGENWOORDIG HET CONTINENT AFRIKA 
VADER EN MOEDER VAN ALLE CONTINENTEN 
WAAR DE EERSTE MENS ZICH OPRICHTTE 
OM DAARNA NIEUWSGIERIG OP WEG TE GAAN 
EN DE AARDE TE BEVOLKEN. 
 
IN MIJN CONTINENT AFRIKA 
HERBERGEN WIJ EEN RIJKE SCHAT AAN CULTUREN 
HONDERDEN TALEN EN EEN BONTE STOET VAN TRADITIES 
EN KLEURRIJKE DAGEN VAN FEEST 
DIE ONS ALS GEMEENSCHAPPEN BIJ ELKAAR HOUDEN. 
 
HET VERLEDEN LEEFT IN ONS VOORT; 
DOOR DE DANKBARE HERINNERING AAN ONZE EN UW VOOROUDERS 
EN ONZE TROUW AAN GOEDE TRADITIES 
ZET HET LEVEN EEN STAP VOORUIT IN HET HEDEN. 
 
MILJOENEN MENSEN LEVEN IN MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN 
DAAR WEET U ALLES VAN MAAR LAAT U NIET VERLEIDEN 
WANT DE ZON IN DE HARTEN VAN MENSEN UIT AFRIKA 
VERWARMT ONZE VITALITEIT EN BLIJFT ONS OVEREIND HOUDEN 
MET ZANG EN DANS WEERKAATSEN WIJ 
ONZE GEESTKRACHT EN GULLE LACH 
EN HETEN WIJ ONZE GASTEN WELKOM. 
 
TOEN ONZE GESCHIEDENISSEN IN ELKAAR GINGEN SCHUIVEN 
GING NAAST HET VELE GOEDE, OOK HEEL VEEL FOUT. 
VEEL TRADITIES WERDEN AFGEBROKEN EN CULTUREN RAAKTEN OP 

DRIFT. 
HET WAS EEN DURE PRIJS 
VOOR WAT ONTWIKKELING WERD GENOEMD. 
 
WE MOESTEN KIEZEN TUSSEN WAARDEN VAN EEUWEN OUD 
EN NIEUWE VAN ELDERS DIE ALSMAAR LIJKEN TE WIJZIGEN. 
NOG DUURT DIE STRIJD VOORT EN IS ONS CONTINENT 
ONRUSTIG EN VERWARD IN OORLOG EN GEWELD. 
 
MAAR ONS CONTINENT AFRIKA IS JONG EN VITAAL 
EN ONZE TRADITIES ZIJN IJZERSTERK 
EN ONS GODSVERTROUWEN GROOT. 
WIJ ZULLEN OPLEVEN ALS WE GELIJKWAARDIG AAN U 
MOGEN ZIJN, ONZE RIJKDOM GERESPECTEERD WORDT 
EN U ONS WILT ONTMOETEN 
IN DE SCHOONHEID VAN ONZE CULTUUR. 
WIJ WILLEN KUNNEN ZORGEN VOOR ONZE KINDEREN 
EN HUN EEN TOEKOMST AANBIEDEN DIE DE PIJN VAN 
HET HEDEN EN VERLEDEN OVERSTIJGT 
EN DE HARMONIE VAN HET LEVEN ZELF WEERSPIEGELT. 

 

 

Interessante Internetpagina’s 

• www.kainkono.tk 
De indrukwekkende fototentoonstelling 
van de Ugandese fotograaf James Akena 

• www.childsoldiers.net 
Getuigenverslagen van kinderen die  
kindsoldaat waren in Noord Uganda 

• www.lokaalmondiaal.net 
Tienermoeders in Kenia. Bekijk de film-
pjes onder het item TV programma’s 

 
Colofon 
Stichting Bona Baana ondersteunt lokale organisaties 
in Oost Afrika die zich inzetten voor kansarme jonge-
ren 
 
Hoe werkt Bona Baana? 

❖ Word donateur: voor € 7,- per jaar (of meer) 
blijft u het Bona Baana nieuws ontvangen en 
ondersteunt u projecten voor kansarme jonge-
ren in Oost Afrika.  

❖ Wij willen een intermediair zijn tussen organi-
saties en de juiste sponsors. 

❖ Wij organiseren activiteiten zoals rommel-
markten en fancy fairs 

❖ Bona Baana geeft voorlichting op scholen 
❖ Bona Baana houdt informatiebijeenkomsten 

voor belangstellenden 
❖ Bona Baana heeft lage overheadkosten: ge-

middeld is dit lager dan 10% 
 
Stichting Bona Baana 
Secretariaat Toby Mulder en Gé Hirdes 
Pontanusstraat 20, 6524 HG Nijmegen 
024-3240904 / 024-3605764 
Email: bonabana@xs4all.nl  
Internet: www.xs4all.nl/~bonabana 

Postbank: 8081622 

Wordt Donateur: voor € 7 per jaar (of meer) blijft u het Bona Baana nieuws ontvangen  
en ondersteunt u projecten voor kansarme jongeren in Oost-Afrika! 

 


