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Beste vrienden en vriendinnen,  
Dit jaar hebben we ons ingezet voor de basisschool in Nsanvu in Uganda. Dit is met succes 
afgerond! De twee extra lokalen, het trainingscentrum, de watertoren en de kliniek zijn een 
feit. Ingeborg van Duin heeft het plattelandsproject onlangs bezocht, hieronder volgt een 
verslag van haar bezoek. Onze inkomsten dit jaar waren meer dan toereikend en door de 
verdubbeling van Impulsis, het fondsendesk van ICCO, Kerk in actie en Edukans is het 
project bekostigd. Wij willen alle vrijwilligers en donateurs bedanken die hebben 
meegeholpen dit te realiseren. 
Rest ons nog jullie fijne feestdagen toe te wensen en een geweldig 2010! 
 
 

Ingeborg verteld over Mirembe, 
Vanaf november 2008 doe ik vrijwilligerswerk bij Mirembe in Kampala, Uganda.  
Samen met Yvon van Bona Baana ben ik naar de “slum” gegaan waar Lydia Kamya het 
trainingcentrum en het gezondheidscentrum runt. Ik was meteen onder de indruk van 
Mammy, zoals iedereen haar hier noemt. Lydia heeft na haar pensioen dit project opgezet 
om jonge meiden een opleiding te geven in plaats van tienermoeder te worden. Er is een 
opleiding tot kleuterleidster, kapster, naaister of kokkin. Ook is er een schooltje voor de 
kinderen uit de buurt.  
                                                            Waar ik me het meest mee bezig houd is het 

gezondheidscentrum. We geven de kindertjes tot vijf jaar 
vaccinaties. In Uganda is donderdag een vaste 
vaccinatiedag, soms ook op zaterdag als er een uitbraak 
is van een ziekte moet er extra gevaccineerd worden. 
Omdat ik een auto heb, konden we het vaccineren 
uitbreiden naar een andere slum waar nog geen 
“healthcentre“ was.  
Ook geven we uitleg over familyplanning, we delen 
medicijnen uit tegen malaria en geven voorlichting over 
het belang van onder een muskietennet slapen. Maar 
zelfs hiervoor hebben de mensen vaak geen geld. 
Mammy Lydia is altijd druk bezig met fondsenwerving. Er 
is vaak geen schoon drinkwater, slechte sanitatie, veel 

besmettelijke ziekten en geen grond om iets op te verbouwen. 
In Nsanvu, op het platteland zo‟n 50 km van Kampala, was Mammy Lydia al een schooltje 
gestart. Ook dit is een fantastisch initiatief. In dit dorp was helemaal geen school en moesten 
kinderen lang te lopen om naar een school te kunnen: een onveilige situatie. Dus hielden de 
ouders de kinderen thuis om te werken op het land. Nu is er geen excuus meer om de 
kinderen mee te laten werken. Vorige week is de opening geweest van een trainingscentrum, 
bij het schooltje is een gebouw gerezen waar de kinderen na hun school een vak kunnen 
leren. Dit is gebouwd met geld van Bona Baana. Een mooi initiatief want later kunnen deze 
kinderen hun eigen geld verdienen. Er is een keuken gebouwd met een oven waar de 
meiden kunnen leren koken. Bona Baana is in de liedjes van de kinderen bedankt voor hun 
steun. De volgende stap is om het gezondheidskliniekje meer uit te breiden, zodat ook hier 
kinderen gevaccineerd kunnen worden. Ik ben blij en trots dat veel van wat Lydia heeft 
bereikt van Nederlands geld komt. Bedankt Bona Baana!  Ingeborg van Duin 

 



 

Temak, het tienermoedersproject uit Kenya op bezoek                                                   
Joab en Philomena van Temak zijn te gast geweest bij Bona Baana. Ze waren uitgenodigd 
door de fairtrade-organisatie EFTAM en verbleven bij Temak Support uit Deventer. Het was 
geweldig om ze bij Bona Baana te kunnen ontvangen. Onze partner uit Kisumu heeft het de 
afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. In 2008 waren er de hevige onrusten tijdens de 
verkiezingen en de financiële crisis heeft ook z‟n impact. In deze moeilijke tijd is het project 
verhuisd naar de City of Hope, waar momenteel 120 meiden en 55 kinderen training scholing 
krijgen. De trainingen lopen goed, maar met de normale basisvoorwaarden is het slecht 
gesteld. Temak kan de kinderen nog wel dagelijks pap geven, maar een lunch voor de 
meiden zit er momenteel niet in. Vorig jaar al had Temak ons gevraagd de irrigatie van een 
landbouwproject van City of Hope te ondersteunen. Helaas hadden we daar toen geen 
middelen voor. Omdat het nog steeds relevant is krijgen Joab en Philomena nu de kans het 
project bij stichting Overal onder de aandacht te brengen. We hebben een “Vrienden van 
TEMAK” avond georganiseerd waar ook de Nijmeegse stichting Overal bij aanwezig was. 
Onze grote broer heeft toegezegd om TEMAK‟s irrigatie project te steunen. Door zelf voedsel 
te verbouwen kunnen de meiden weer te eten krijgen, maar er zal ook groenten verbouwd 
worden die op de markt verkocht word. Extra inkomsten voor de organisatie. Fantastisch 
Overal! 

We zijn ook bij Emmaus in Haarzuilens op bezoek geweest. Ondertussen zijn zij een trouwe 
sponsor van onze projecten geworden. Een warm contact en altijd bereid om onze 
projectpartners te ontmoeten. Ook zij toonden interesse, maar hebben besloten om een 
vervolg van het koeienproject van People for People mogelijk te maken. Super! 

Natuurlijk kon een dagje Amsterdam niet ontbreken. 
Zeker omdat het voor Philomena haar eerste bezoek aan 
Europa was. Het werd een ontspannen dagje, met 
boottocht, bezoek aan het redlight district “prostitution in 
Kenya is illegal” en het dragen van heuse houten 
klompen. Een ontmoeting met Wieke en Melanie, eerder 
werkzaam bij TEMAK als vrijwilligers, was 
hartverwarmend.  

Waterkiosk voor Ciy of Hope en Titus Brandsma           
Een ander probleem in het gebied van City of Hope is 
schoon drinkwater. Zo schrijft Joab dat de situatie rond 
het water ronduit schrijnend is. Elke dag sterven er 
mensen aan wateroverdraagbare ziekten zoals cholera. 
De mensen zijn afhankelijk van de rivier welke sterk 
vervuild wordt door een fabriek. Men moet steeds verder 
lopen om water te halen. Temak heeft daarom een mooi 
plan om een waterkiosk te starten. In 2006 
ondersteunden we Temak met een watertoren waarmee 
het project zichzelf voorziet van schoon water. Als er een 
leiding wordt gelegd van de watertoren naar de 
erfafscheiding, is er ook water beschikbaar voor de 200 
gezinnen in de gemeenschap. Het water kan dan 
verkocht worden vanaf 3 tappunten in de kiosk. Dit is ook 
nog eens een inkomsten genererende activiteit voor City 
of Hope. Dus een win/win situatie! 

In januari gaan we gastlessen geven in 2 brugklassen 
van het Titusbrandsma college in Velp. Deze vallen in een themaweek “Arm en Rijk”. De 
leerlingen gaan binnen deze week actie voeren om samen met stichting Overal dit project 
gefinancierd te krijgen. Met een beetje geluk is dit idee dan ook realiteit. 



FINANCIEEL OVERZICHT 2009 
 
Inkomsten 
Donaties   €   3.024,- 
Diaconie Kerkdriel  €      400,- 
Podotherapie Overbetuwe  €      500,- 
Liefdeszusters Maastricht €      250,- 
Youbedo   €        14,- 
Titus Brandsma college  €        50,-  
Actie Samsam   €        60,-  
4 daagselopers   €      320,-  
Festival Thiemepark  €   6.084,-  
Music Meeting   €      222,-  
Onder de stuwwal  €        84,- 
Emmaus Haren   €      500,- 
Veiling Antiloopstraat  €      177,- 
Pepernoten voor pillen  €      212,-  
Impulsis Nsanvu  €   7.500,-  
Overal PFP deel 2  € 10.000,- 
Emmaus Haarzuilens  €   5.000,- 
Overal Temak irrigatie  €   5.650,- 
Totaal    € 40.047,- 

 
Uitgaven projectondersteuning 
Mirembe Nsanvu  €  12.570,-  
Mirembe kwaliteit onderwijs €       500,- * 
PFP Overal en Emmaus €  15.000,- 
Pepernoten voor pillen  €       390,- 
Temak support   €       376,- 
Temak irrigatie   €    5.650,- 
Totaal    € 34.486,- 
* reservering 2010 

 
 

 

Kinderrechten en pepernoten                    
De dag van het de rechten van het kind op 20 
november is een mooie aanleiding geweest 
om de Nijmeegse basisschool de Driemaster 
te bezoeken met themalessen. Daarbij konden 
we de kinderen laten zien dat hun actiegeld 

van afgelopen 
jaar aan geiten 
voor 
kindgezinnen is 
besteed. Deze 
keer hadden we 
een actie bedacht 
om een 
medicijnvoorraad 
voor Nsanvu in 
Uganda bij elkaar 
te krijgen. En 
wederom hebben 
kinderen van de 
Driemaster 

meegedaan met deze “pepernoten voor pillen” 
actie. Activiteitencentrum Kalorama heeft deze 
zakjes pepernoten kosteloos voor ons verpakt. 
Door de verkoop in de wijk Bottendaal is         
€ 212,- opgehaald. We hebben dit met andere 
donaties aan kunnen vullen tot € 390,- zodat 
er voor een jaar „n voorraad medicijnen kan 
worden aangeschaft. De gezondheidszorg laat 
daar nog veel te wensen over, maar dit is een 
prachtig resultaat!  

 

 
 
Projecten 2010 
Onze partners in Oost Afrika zijn goed bezig. Stuk voor stuk zijn het stabiele NGO‟s die zich 
op verschillende manieren inzetten voor kansarme jongeren. We hopen in 2010, net zoals de 
afgelopen jaren, weer verschillende projecten van meerdere partners te kunnen 
ondersteunen. Inmiddels zijn we op de hoogte van de wensen die de hoogste prioriteit 
hebben. Door tegenslagen als extreme droogte en de crisis valt het op dat de partners 
ervoor kiezen de bestaande projecten te verstevigen. Zo ondersteunden we Mcafs met de 
bouw van een jeugdcentrum. Voor dit centrum willen ze de bibliotheek uitbreiden en voor de 
recreatie van jong en oud een muziek en video-installatie aanschaffen. Maar ook willen ze 
een installatie bouwen om regenwater op te vangen. En hebben de jongeren die hun training 
afronden een toolkit en begeleiding nodig om in coöperatief verband hun bedrijf op te zetten. 
Ook bij Care for Others in noord-oost Uganda zijn er verschillende wensen, maar de meest 
nijpende is toch wel een hek. Vorig jaar ondersteunden we de bouw van slaapzalen.       
Care for Others heeft in het verleden veel te maken gehad met onrust van o.a. de 
verzetsbeweging. De studenten waren niet veilig en zijn zelfs ontvoerd en verkracht. Helaas 
gebeurt het nog steeds dat verkrachters de gebouwen binnen dringen. Leerkrachten hebben 
een deel van hun (toch al lage) salaris ingeleverd om te sparen voor een erfafscheiding  
om het project. Ware noodzaak voor de veiligheid.                                                                          
We gaan bekijken hoe we CFO in het nieuwe jaar kunnen helpen.



Breedband Internet 
Om als land economisch te kunnen 
floreren, is een snelle aansluiting op het 
Internet onmisbaar. Volgens een in juni 
gepubliceerd rapport van de Wereldbank 
stijgt de groei van het nationale inkomen 
als de snelheid van het Internet toeneemt. 
In de praktijk kan nu blijken of deze 
optimistische berekeningen ook voor 
Afrika opgaan. In 2007 is begonnen met 
de aanleg van tien razendsnelle 
onderzeese glasvezelkabels die Zuid- en 
Oost-Afrika met Europa verbinden. Tot nu 
toe had Afrika alleen één trage 
onderzeese internetverbinding, en waren 
de meeste Afrikanen die toegang wilden 
tot het World-wide web aangewezen op 
nog tragere satellietverbindingen. Het 
gebrek aan een gedegen 
breedbandverbinding heeft Afrika tot nu 
altijd in de weg gezeten, men verwacht dat 
de nieuwe aansluitingen een belangrijk 
platform zijn voor nieuwe Afrikaanse 
bedrijven. Te denken valt aan callcenters 
die tegen veel lagere kosten zullen kunnen 
concurreren. Ook kunnen straks 
videoconferenties worden gehouden met 
partners overzee. Toch kan het nog jaren 
duren voordat individuele consumenten 
van de snelle verbindingen kunnen 
profiteren. Daarvoor zijn lokale 
internetaanbieders uiteindelijk 
verantwoordelijk. „Wij leggen de 
snelwegen aan, zij moeten de autowegen 
en zijwegen aanleggen. En daar gaat vaak 
meer tijd over heen.          BRON: VOLKSKRANT 

 

 
 
Vrijwilligers                                         
Voor wie van toepassing bevindt zich in 
deze nieuwsbrief een takenformulier. 
Omdat we ons vrijwilligersbestand willen 
updaten verzoeken wij de vrijwilligers (n 
nieuwe vrijwilligers!) het formulier in te 
vullen en naar ons terug te sturen. 

Vacature 
Wij zijn op zoek 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. 
 
 
 
 
 

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% 

 Bona Baana is ANBI geregistreerd:  
uw gift is aftrekbaar van de belasting 

 
Secretariaat  
Yvon van Lankveld en Toby Mulder 
Willemsweg 209  
6531 DJ Nijmegen 
 06 12780048 / 024-3605764  
Let op telefoonnummer is gewijzigd! 
Email: info@bonabaana.nl 
Internet: www.bonabaana.nl 
ING: 8081622 

 

 

 

 

 
Klimaattop 

De EU-regeringsleiders in Brussel 

hebben uiteindelijk 7,2 miljard euro 
beschikbaar gesteld voor hulp aan 

arme landen bij de aanpak van de 
klimaatproblemen. Aanvankelijk 
weigerde een aantal landen te 

participeren in de financiering. Hun 
opstelling hield mede verband met 

de moeilijke begrotingssituatie, die 
voortvloeit uit de economische 
crisis. In de slotconclusies herhalen 

de regeringsaanvoerders alleen een 
"eerlijk aandeel" voor hun rekening 

zullen nemen. 
BRON: NIEUWSBRIEF VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

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. 


