
 
 
   

 
 

december 2008 
nummer 19 

 
n  i  e  u  w  s  b  r  i  e  f 

 
 

Beste vrienden en vriendinnen, 
We hebben het doel van slaapzalen voor meiden te realiseren behaald!  
Care for Others had een bedrag van € 23.224,- nodig. Wij hebben met acties en jullie 
donaties voor dit doel ruim € 15.000,-  bij elkaar gebracht. Wilde Ganzen heeft dit bedrag 
met € 9.562,- vermeerderd. Samen kom je verder! Daarvoor dank. 
De bouw voor de slaapzaal van Alwa Secondary school kan beginnen, een middelbare 
school waar jongeren uit gezinnen zonder middelen van bestaan een (beroeps) opleiding 
kunnen volgen. Van de jongeren die hier naar school gaan, verblijven velen intern. In 2006 
zijn door heftige stormen de slaapzalen compleet verwoest waardoor in de overgebleven 
ruimte een noodslaapzaal is ingericht. Deze ruimte biedt geen privacy aan de meisjes. In de 
nieuwe slaapzaal worden vijftig stapelbedden voor honderd meisjes in de leeftijd van 13 tot 
17 jaar geplaatst. Dit betekent dat deze meisjes intern op school kunnen verblijven, en niet 
vroegtijdig de school hoeven te verlaten. Ook wordt hiermee voorkomen dat de meiden 
worden blootgesteld aan ongewenste situaties. 
 
Yvon in Uganda. 
Afgelopen november heeft Yvon van Lankveld van Bona Baana projectbezoeken gebracht 
aan onze partners in Uganda. Een klein verslag over Care For Others:  
 

Als je bij Care For Others in Alwa aankomt, 
na 48 km ten noorden nog van Soroti, ben je 
al lichtelijk doorbakken. Het is er bloody hot, 
één regenseizoen per jaar en enorm stoffig. 
De Chinezen zijn de weg richting Gulu en 
Sudan aan het repareren. Deze was evenals 
de slaapzaal voor de jongens na de hevige 
regenval zo goed als weggespoeld. Dus snel 
ging het wel de reis. Ik zag geen scholen of 
medische posten. Ogenschijnlijk geen enkele 
bewoning in het vlakke land. En toch lopen er 
mensen met vrachten brandhout of sorghum 
op hun hoofd. Een enkeling heeft een fiets.  
 

Nog een stuk the Great Northern Route af treffen we wat rotspartijen en… CFO! Ik zie een 
ruim opgezette schoolgrond. Nog een klein groepje jongens is aanwezig om examens te 
doen. Einde van het schooljaar! Maar vooralsnog serieuze gezichten want men wil natuurlijk 
wel slagen voor het staatsexamen metselen, houtbewerken of kledingontwerp. 
 
Michael Okado legt me uit waar de meidenslaapzaal zal komen. De markeringen zijn er al  
en dus kan de bouw beginnen. Fijn, de wc is dichtbij en de waterpomp is gelegen aan de 
andere kant van het terrein. Het zou geweldig zijn als het gebouw medio volgende jaar klaar 
kan zijn. De meiden hoeven dan niet meer ver te lopen of veel te betalen voor transport. Een 
pak van mijn hart, de dames in dop lopen zo minder kans door onvoorziene omstandigheden 
vaker van school thuis te blijven. CFO biedt hen kans tot een opleiding wat zelfredzaamheid 
bevorderd. En ook heel belangrijk, ze zijn er veilig. 
 



Temak en Kenia nu 
Tijdens de onlusten begin 2008 is er in Kisumu erg veel verwoest. Grote gebouwen van 
meer kapitaalkrachtigen zijn weer hersteld maar er zijn ook nog uitgebrande winkels die niet 
herbouwd zijn, waaronder een grote supermarkt. Er ligt nog veel plat en vele huizen zijn zo 
beschadigd dat ze ook niet meer hersteld kunnen worden. Heel triest. Ook is alles zo duur 
geworden dat het voor de armsten nog moeilijker is geworden om de maag te vullen. Maar er 
zijn ook mooie berichten. Midden oktober hebben Jaap en Gé van der Meulen voor Temak 
Support een bezoek gebracht aan Temak, het tienermoedersproject. Door hun zijn we 
helemaal op de hoogte hoe het er nu voor staat. 
 
 

 
 
 
City of hope 
Het nieuwe pand is klaar en in gebruik. 
Door de crisis kon men pas in mei 
verhuizen en het is werkelijk een City of 
Hope geworden. Voor veel jonge vrouwen 
is dit in hun uitzichtloze ellende een laatste 
strohalm die weer moed geeft voor de 
toekomst. Het gebouw is prachtig, ruim, 
goed ingedeeld en sfeervol ingericht. Op 
het grote terrein zijn shelters gebouwd met 
picknick banken waar men in de pauze 
kan verblijven en in groepjes kan werken. 
Er lopen geiten rond voor melk en een bok 
zal zorgen voor nakomelingen. We zien 
koeien en kippen. Men is bezig een 
moestuin aan te leggen. De melk is voor 
de peuters van de opvang en voor de 
verkoop. Tussen de middag is er een 
warme maaltijd voor iedereen, eenvoudig 
maar voedzaam. Als de peuters  
s’morgens binnenkomen, beginnen ze met 
een maaltijd. Boven alles uit torent de 
grote watertoren die het hele complex van 
schoon, vers water voorziet. Vanuit deze 
toren lopen leidingen naar grote zwarte 
watertanks met een dikke wand zodat het 
water koel blijft en zijn er vele  

tappunten aangelegd. Fantastisch!  
Het ruime gebouw werkt heel positief en 
ontspannen op de mensen. Ook met de 
computerafdeling die in de stad gevestigd 
was werd geld verdiend. Helaas is die 
tijdens de onlusten totaal vernield. Met 
fondsen van Temak Support, Impulsis en 
Bona Baana konden weer computers en 
aanverwante artikelen worden gekocht. 
Men durfde niet weer in de stad te 
beginnen en is deze afdeling nu 
ondergebracht in de City of Hope. Hier 
draait nu ook de kapperszaak.  
Temak is dus, ondanks de crisis, wederom 
een zeer dynamische organisatie. Ze 
hebben de crisis weten te overleven en de 
vernielde projecten weer opgestart. Door 
de nieuwbouw, (veel meer ruimte) kan het 
centrum verder groeien. Men werkt in een 
ontspannen sfeer en zet met elkaar de 
schouders eronder. Jaap en Gé hebben 
verschillende meiden in training 
gesproken. Ze gaven aan dat City of Hope 
nu al hun leven heeft veranderd en dat ze 
van een wanhopige jonge vrouw een 
zelfbewuste vrouw worden die nu weet 
wat ze bereiken kan.

  



INKOMSTEN 2008 
Donaties t/m 1-5   €      889,50 
Kerstacties 2007   €        90,- 
De boomgaard 2007  €      350,- 
Raamwerk 2007   €      450,- 
Liefde zusters Maastricht  €      250,- 
DonatiesTemak relief fund  €      250,- 
Basta Temak   €   2.000,- 
Emmaus Regenboog Temak €      500,- 
Emmaus Haarzuilens Temak €   1.000,- 
Overal PFP   € 10.000,- 
Basta PFP   €   5.000,- 
Emmaus Haarzuilens PFP  €   3.500,- 
Emmaus Regenboog PFP  €   1.500,- 
Sub totaal  € 25.779,50 
 
 
Inkomsten via Wilde Ganzen  
voor Care for Others 
Benefietfeest Margreet  €    750,- 
Actie Samsam   €    315,- 
Notariële gift   € 2.000,- 
Festival Thiemepark  € 6.608,- 
Music Meeting kunstnijverheid €    535,- 
Jubileum september  €    458,- 
Emmaus Haren   €    750,- 
Donaties WG direct  € 3.431,50 
Donaties WG va mei t/m okt € 1.070,- 
Actie resultaat  € 15.917,50 
 
Totaal    € 41.697,- 
 
 
UITGAVEN projectondersteuning 2008 
Watertank Mcafs   €     658,- 
Temak relief fund   €  5.750,-  
People For People, voetbal €   4.825,- *  
People For People, koeien  € 21.500,- 
Mission and Relief container €      540,- 
Mukisa craft   €      230,- 
CFO, incl.70% Wilde Ganzen € 23.224,-  
 
Totaal   € 56.727,- 
*reservering 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

People for People (PFP)  
Fred Kasigwa, coördinator van onze 
projectpartner in Rwanda is de hele 
maand september onze gast geweest. 
Sinds de genocide in 1994 ondersteund 
PFP kinderen die er alleen voor kwamen 
te staan. Ze begeleiden meer dan 350 
kindgezinnen en zijn meerdere projecten 
gestart. Ze initiëren verzoeningsactiviteiten 
om samenleven weer mogelijk te maken. 
Fred heeft de 2 pijlers waar PFP zich 
momenteel sterk voor maakt tav 
fondsenwerving benadrukt: 
 
 
 
 
                                                                                                                                         

Landbouw- en koeienproject 
Dit project zal de levenstandaard van de 
gemeenschappen verhogen, maar ook 
een brug slaan tussen 
gemeenschapsontwikkeling en 
verzoeningsactiviteiten. Binnen een 
gemeenschap leren survivors , ex-
prisoners  en returnees  weer samen te 
werken en te leven. We hebben 
verschillende fondsenorganisaties een 
bezoek gebracht en de stichtingen Overal, 
Basta en Emmaus weten te overtuigen 
van de kracht van dit project.  
 
Inyange voetbalteam  
Peacebuilding: Samen sporten versterkt 
de eenheid. Door het organiseren van 
seminars en vriendschappelijke partijtjes 
werkt het team als peace-builders tot 
verzoening. Het accent ligt op de 
gevangenissen en rehabilitatiekampen. 
Voor terugkeer van de ex-gevangenen in 
de maatschappij is een confrontatie met 
leden uit de gemeenschap van belang. 
Ook voor dit project zien we het belang  
om fondsen werven. 
 
“Laat iets wat je gezien hebt nooit verdringen  
door wat je gehoord hebt” - Swahili

10 jaar Bona Baana 
In tien jaar hebben we veel bereikt.  
En dat moest gevierd worden.  
Op 27 september jl. hebben wij een 
geweldig feest in “de Refter” gehad  
waarbij oude bekenden en nieuwe 
gezichten aanwezig waren. 
Bijzonder leuk was dat Fred 
Kasigwa op bezoek was. 
 



Boekentip: Linda Polman met de crisiskaravaan  
De hulpindustrie is uitgegroeid tot de vijfde economie ter wereld.  
Linda Polman durft het aan zeer kritisch te kijken naar deze markt  
van vraag en aanbod. Van ons diepgeworteld verlangen goed te doen, 
worden de ontvangers van hulp lang niet altijd beter. De vraag waar 
Florence Nightingale al in 1859 over debateerde met Henri Dunant  
is nog steeds aan de orde: Schiet hulp het doel voorbij als 
oorlogvoerende partijen er hun voordeel mee doen?  
Wat te doen als de concurrentie tussen NGO’s zo groot wordt dat  
het eigen belang de hulpverlening in de weg staat. 

 
 
Pacha mama, moeder aarde 
Een mooi initiatief van het Milieu Educatie 
Centrum en het COS. Een pilot waarbij 
diverse projecten met het thema 
duurzaamheid aan jongeren van het 
Montessori college werd gepresenteerd. 
Na een favoriet project te hebben gekozen 
ging men actie voeren. Bona Baana 
presenteerde het solar cooking project. 
( www.solarcooking.nl ) 
 
 
 
 
 
Vacature 
Wij zijn opzoek naar een collega.  
Ben je al langer werkloos en kom je in 
aanmerking voor een gesubsidieerde 
(web)baan dan ben jij wellicht degene die 
ons team kan komen versterken.  
Meer informatie bij ons secretariaat. 
 
 
 
Filmtip: Witlicht   
 
 
vanaf 11 december in uw bioscoop 

Want er kan nooit genoeg licht schijnen  
op de situatie van kindsoldaten  
waar dan ook in de wereld.  
De situatie in Uganda:  
Kony, de rebellenleider van het  
Leger van de Heer heeft wederom  
niet het vredesakkoord getekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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. 


