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Beste vrienden en vriendinnen, 
December, het moment om terug te blikken op wederom een geslaagd jaar. Onze insteek  
begin dit jaar was het ondersteunen van een of twee bibliotheekprojecten. Met de co-
sponsoring van zowel Cordaid als Novib zijn we in staat geweest twee projecten te 
ondersteunen. Masanafu Child and Family Support in Uganda kan beginnen met de bouw 
van een jeugdcentrum waar boeken en computers bereikbaar worden voor de gehele 
buurtgemeenschap. Education and Sharing in Tanzania kan voor haar mobiele bibliotheek 
extra boeken aanschaffen en meer kinderen opnemen in het scholingsprogramma. 
Omdat 2007 succesvol was op het gebied van acties en donaties konden we op de valreep 
nog een metselworkshop financieren bij Care for Others in Uganda. 
Wij wensen alle Bona Baana vrienden een gelukkig 2008! 
 
 
 
 

 
 
 

Marleen in Uganda 
Momenteel zit er weer een stagiaire via 
ons in Uganda bij een van onze 
projectpartners. Marleen doet Cultureel 
Maatschappelijke Vorming op de HAN. 
Hier een impressie van haar ervaringen.  
 
Twaalf september jl. vertrok ik naar Uganda 
om bij Masanafu Child and Family Support 
(MCAFS) stage te gaan lopen. Ik had al 
redelijk wat gelezen over deze organisatie 
maar wist nog niet goed wat ik moest 
verwachten. MCAFS is een organisatie die 
kansarme kinderen/jongeren de mogelijkheid 
geeft op educatie. Er is een gesponsord 
basisschooltje voor weeskinderen en een skills 
training centrum. Hier leren jongeren die 
voortijdig met school gestopt zijn, hout- en 
metaalbewerking, naaien, hairdressing, 
manicure of pedicure. Na afloop krijgen ze een 
“start up kit”, een pakket met gereedschappen, 
waardoor ze de mogelijkheid krijgen om iets 
voor zichzelf te beginnen. Ook de vrouwen van 
het dorp worden begeleid om een project te 
starten.  
 
Mijn eerste weken heb ik vooral besteed om 
overal eens goed rond te kijken, maar al gauw 
kreeg ik kriebelende vingers. Ik ben nu bezig 
om een toneelstuk te maken met de jongeren 
van het training centrum over kinderrechten. 
Deze gaan we aan het eind van het schooljaar 
aan de gemeenschap laten zien. We doen 
iedere week drama, dans en drum. Het is leuk  
 

 
om te zien hoe 
sommigen zich er 
helemaal voor 
inzetten. Ik leer ze 
drama en zij leren 
mij Afrikaans dansen 
en drummen! Na een 
sponsoractie te 
hebben gehouden 
ga ik een speeltuintje 
inrichten voor de 
kinderen van de 
basisschool.  

 
Ook ga ik regelmatig op bezoek bij Mirembe, 
de andere partnerorganisatie van Bona Baana 
in Kampala. Lydia, de coördinator is mijn 
supervisor. Zij is een gepensioneerd 
maatschappelijke werker met een hart van 
goud! Door haar hebben de meisjes uit de 
sloppenwijk net buiten Kampala kans op een 
beter leven. Dit soort lokale projecten zijn echt 
goed en je kunt zien dat het geld van Bona 
Baana goed terecht komt. 
 
Rijdend door Kampala achterop de boda boda, 
een bromfiets taxi, geeft zo’n lekker gevoel. Al 
die mensen op straat, muziek en gezelligheid. 
Soms lijken de mensen hier gelukkiger dan in 
het gestresste Nederland. Ik moest erg 
wennen om zonder agenda te leven: kan het 
vandaag niet, nou dan doen we het toch 
morgen. Tja waarom eigenlijk ook niet?! 
www.marlenekeinuganda.waarbenjij.nu 



FINANCIEEL OVERZICHT 2007 
 
Inkomsten 
Donaties   €    3237,-    
Impulsisdag   €      195,- 
Liefde zusters Maastricht €      250,- 
Diaconie Kerkdriel  €      300,- 
Kindernevendienst  €      225,- 
Paasmarkt   €    4200,- 
Notariële gift   €    2000,- 
Bingo Pannerden  €      252,- 
Nysamen   €        50,- 
St. Stephanusstraatfeest €      119,- 
Jeugdbieb Bottendaal €      100,- 
Festival Thiemepark  €    4210,- 
Local network   €        20,- 
Stichting Basta  €    2800,- 
Oxfam Novib   €    5500,- 
Cordaid   €    3750,- 
Emmaus Wageningen           €    1000,- 
Totaal    € 28.208,- 
 
Uitgaven 
Bibliotheek MCAFS  € 10.650,- 
Bibliotheek Edascha  €    9063,- 
Care for Others  €    4380,- 
Container Mcafs  €      300,- 
Container Mirembe  €      100,-   
Totaal    € 24.493,- 

 

 

HAM  KARIBA (KARIBA-HAM)   
Oost Afrikaans voorgerecht 

1 ei 
2 grote avocado’s 
sap van ½ citroen 
3 tomaten 
1 kleine ui 
1 krop Romeinse sla of ½ krop sla 
50 g pinda’s 
4 eetlepel slasaus 
¾ theelepel zout 
2 snufjes cayennepeper 
4 plakken ham van samen 200 g 
½ bos peterselie  

Kook het ei hard, laat het schrikken, pel 
het en hak het klein. Snijd de avocado’s 
door, haal de pit eruit, haal het vruchtvlees 
uit de schil en verdeel het in dunne 
reepjes. Sprenkel er citroensap over. 
Ontvel de tomaten, snijd ze in plakken en 
haal de zaadjes eruit. Schil de ui en snijd 
hem fijn. Haal de slabladeren los van 
elkaar, was ze en slinger ze droog. Maak 
smalle reepjes van de zachte binnenste 
bladeren. Hak de pinda’s. Maak de 
slasaus op smaak met zout en 
cayennepeper en schep er de gesneden 
en gehakte ingrediënten door. Verdeel het 
mengsel gelijkmatig over de plakken ham 
en rol ze losjes op. Leg ze op grote 
slabladeren en garneer het geheel met 
peterselie. Smakelijk eten!  

 
Actie basisschool DE BOOMGAARD 
20 november is het de dag van de rechten van het kind. In het kader daarvan waren we op 
acht en negen november te gast op basisschool de Boomgaard in Dieren.  

De school zat in een twee weken durend project over “De rechten van het kind en Afrika”.  
We hebben in alle groepen een gastles gegeven over de kinderen in Oost Afrika met het 

thema Kinderarbeid. Ook werkten de kinderen toe naar 
een bonte avond met een eindpresentatie voor ouders 
en belangstellenden, met als doel geld in te zamelen 
voor Bona Baana. We waren zeer onder de indruk hoe 
gemotiveerd en betrokken de kinderen hier mee bezig 
waren. Zo werden er potjes gebakken en beschilderd 
met Afrikaanse motieven, fotolijsten en foto’s gemaakt, 
zelfontworpen Afrikaanse kleding genaaid voor een 
modeshow, Afrikaanse liedjes ingestudeerd en hapjes 
voorbereid en nog veel meer. Het is een erg leuke avond 
geworden. De opbrengst komt ten goede aan de 
speeltuin voor de school van Mcafs, waar Marleen nu is. 
Ook wil Mcafs een nieuwe watertank bouwen voor een 
betere watervoorziening van de school.  

Tot nu toe heeft de Boomgaard al zeker €300,- bij elkaar gebracht. Bedankt!

Wordt donateur: voor € 8 per jaar of 
meer blijft u het Bona Baana nieuws 
ontvangen en ondersteunt u projecten 
voor kansarme jongeren in Oost Afrika 



Container transport Uganda 
Afgelopen februari hebben we een aantal 
computers en gereedschappen kunnen 
verschepen naar Uganda. Tien computers, 
reserve-onderdelen en een volle 
gereedschapskist voor MCAFS.  
En vijf computers voor Mirembe. 
Eind september hebben we weer wat 
verscheept. Er zijn twee microscopen 
onderweg voor de kliniek van Mirembe  
en zes naaimachines voor hun 
trainingscentrum. Deze spullen zullen 
deze maand in Kampala arriveren.  
 
Verzoening en vergeving in  
Noord Uganda   
Sinds 1986 woedt er in het Noorden van 
Uganda een oorlog. Het Lord Resistance 
Army, onder leiding van Joseph Kony, 
hanteert een strategie welke zich 
kenmerkt door middel van doden, 
verkrachting en ontvoering van kinderen. 
Deze kinderen worden ingezet als 
kindsoldaten en gebruikt als sexslaven. 
Inmiddels zijn er 2 miljoen ontheemden. In 
2005 ondersteunde we het Rachele 
instituut in Lira waar ex-kindsoldaten 
kunnen rehabiliteren om hun trauma’s te 
kunnen verwerken. 
 
Al sinds juli 2006 voert de regering van 
Uganda vredesbesprekingen met het 
Verzetsleger van de Heer (LRA). In 
oktober is er een eerste officieel gesprek 
geweest met de president en enkele 
afgevaardigden van het LRA in Kampala. 
Positief is dat er nu relatieve vrede heerst 
en dat de rebellen bijna geen mensen 
meer hebben gedood.  
 
De vredesonderhandelingen worden 
voortgezet in het grensgebied tussen 
Sudan en DR Congo waar Kony zich 
schuilhoudt. Ook wordt er een rapport 
besproken over het LRA peaceteam.  
Dit team rebellencommandanten bezoekt 
de plaatselijke leiders, inwoners en 
slachtoffers van het conflict en roept op  
tot verzoening en vergeving. Maar het 
internationale gerechtshof zal 
waarschijnlijk geen gratie verlenen aan de 
aangeklaagden. 2008 zou een keerpunt 
kunnen worden in dit slepende conflict. 
 
 
 
 

Overstromingen 
Vanaf juli 2007 heeft het oosten van 
Uganda te kampen gehad met ongewoon 
extreme regenval en overstromingen. 
Duizenden mensen zijn hiervan de dupe 
geworden en hebben hun huizen moeten 
verlaten. Wegen, bruggen 
rioleringssystemen en huizen zijn vernield. 
Volgens het Rode Kruis zijn er meer dan 
89000 families slachtoffer van deze 
watersnood en hebben meer dan 59000 
families hun huis moeten verlaten.  
Het district Lira en het district Soroti en 
Katakwi zijn zwaar getroffen. Hier 
bevinden zich de projecten van Care For 
Others, onze projectpartner. 
Daar zijn de akkervelden totaal verwoest  
en de oogst verrot. Ze zullen het daardoor 
de komende tijd extra moeilijk krijgen.  
 

 
 
De zware stormen van vorig jaar hadden 
de projecten van Care For Others ook al 
schade toegebracht. Toen zijn de 
slaapzalen van het trainingscentrum en de 
middelbare school verwoest. De bouw van 
nieuwe slaapzalen is daarom nodig omdat 
vele studenten de afstand naar huis niet 
dagelijks kunnen overbruggen. De interne 
scholing voorkomt dat jongeren vroegtijdig 
moeten afhaken. Daarbij komt ook nog dat 
het veiligheid biedt en enige privacy, wat 
vooral voor de meiden noodzakelijk is. We 
hebben besloten om ons in 2008 volop 
voor deze organisatie in te zetten. 
 
Ook was de inspectie van onderwijs langs 
geweest. Deze keurde het niet langer 
goed dat de metselpraktijk in de open 
lucht plaatsvond. Jongeren kunnen er 
oefenen maar mogen er geen examen 
doen. Dit trainingscentrum had dus ad-hoc 
een overdekte metselworkshop nodig. 
Daar zijn we op ingesprongen en hebben 
het inmiddels gefinancierd. 
 

Al onze oude nieuwsbrieven kunt u 
vinden op www.bonabaana.nl 



                                1 december wereld  
Aids dag 
In 2006 raakten 
wereldwijd 4,3 miljoen 
mensen besmet met  
HIV waaronder 
500.000 kinderen. 

Dat brengt het totale aantal besmette 
mensen op 40 miljoen. Waarvan 2,3 
miljoen kinderen. 
Meer dan 15 miljoen kinderen zijn een of 
beide ouders verloren. 
Vandaag  sterven er in ontwikkelings-
landen 8000 mensen aan Aids. En 
morgen  weer en overmorgen  weer.  
 
Dat zijn schokkende feiten, maar de 
gevolgen zijn minstens zo ingrijpend.  
Want elke dag opnieuw raken duizenden 
kinderen hun ouders kwijt, vallen gezinnen 
uit elkaar en raken hele dorpen ontwricht. 
Aids en armoede versterken elkaar. 
 
Bona Baana richt zich op deze jongeren 
die er alleen voor komen te staan en vaak 
de verantwoordelijkheid krijgen voor 
broertjes of zusjes. Jongeren die geen 
kant op kunnen. Onze projectpartners 
helpen deze jongeren door hen een 
mogelijk toekomst perspectief te bieden. 
 
 

 
Chanda’s 
geheim  
Op 1 december 
2007 kwam het 
aangrijpende 
jeugdboek 
"Chanda's 
geheim"  
uit in Nederland. 
Meervoudig 
bekroond schrijver 
Allan Stratton 
schreef een rauw 
en schrijnend 

maar krachtig verhaal over de 
Aidspandemie in Afrika en het taboe dat 
daar nog altijd op rust. Bovenal is dit een 
verhaal over het leven met de waarheid.  

 
Chanda is een verbazingwekkend 
standvastig meisje dat te maken krijgt met 
de schaamte en het stigma rond HIV/Aids. 
Moedig bindt ze de strijd aan tegen deze 
ziekte. Aan het slot van het boek blijft 

Chanda achter met dromen over meer 
Aidscentra en meer openheid.  
Zo zegt ze: “Sterven is afschuwelijk, maar 
het is nog afschuwelijker om eenzaam te 
sterven in angst en vol schaamte”. Het 
boek kost €15 en €1 ervan gaat naar 
STOP AIDS NOW! 
 
Afrikaanse wijsheden  
 
De bomen die een mens plant en de woorden 
die hij heeft gesproken komen terug in  
zijn kinderen 
Mondelinge overlevering van de Massongo 
 
Een mensenlichaam is klein in verhouding 
tot de geest die het bezielt 
Afrikaanse mondelinge overlevering 
 
Telkens wanneer er in Afrika een ouderling 
sterft, brandt er een bibliotheek uit 
Amadou Hampaté Ba 
 
Een kerstdag met regen  
is een kerstfeest met zegen 
Ugandees gezegde 
 
 
Colofon 
 

Stichting Bona Baana ondersteunt lokale 
organisaties in Oost Afrika die zich 
inzetten voor kansarme jongeren. 
 
Hoe werkt Bona Baana? 

• Bona Baana wil een intermediair 
zijn tussen organisaties en  
de juiste sponsors 

• Bona Baana geeft voorlichting  
op scholen 

• Bona Baana organiseert 
informatiebijeenkomsten  
voor belangstellenden 

• Bona Baana organiseert 
activiteiten zoals rommelmarkten 
en fancy fairs 

• Bona Baana heeft lage 
overheadkosten, gemiddeld lager 
dan 10% 

 
Secretariaat  
Toby Mulder, Yvon van Lankveld en  
Asia Leszczynska 
Willemsweg 209  
6531 DJ Nijmegen 
� 024-3240904 / 3605764 
Email: info@bonabaana.nl 
Internet: www.bonabaana.nl 
Postbank: 8081622 


