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Beste vrienden en vriendinnen, 
Het einde van het jaar is weer in zicht; tijd om de balans op te maken. Het Afrikafestival ligt 
inmiddels weer ver achter ons. Het was wederom een succesvolle dag. Ondanks alle regen 
in de zomer hebben we het die dag toch droog weten te houden. De opkomst was goed en 
de opbrengst voor People for People, Rwanda was redelijk. Mede dankzij de Wilde ganzen, 
alle vrijwilligers, stagiaires, donateurs en vrienden kan deze organisatie in januari aan de 
bouw van twee blokken van 7 klaslokalen en een personeelskamertje beginnen. Naast de 
financiering van deze vakschool hebben we dit jaar meer bereikt. Informatie daarover vind je 
verderop in deze nieuwsbrief. Ook namens onze projectpartners in Oost Afrika wensen wij 
alle Bona Baana vrienden een gelukkig 2012 toe. 
 
 
 
 
 
Fred Kasigwa van People for People, Rwanda  
In september is Fred een aantal weken in Nijmegen op 
bezoek geweest. Voor het jubileum van Emmaus in 
Haarzuilens was hij uitgenodigd om bij dit feest 
aanwezig te zijn. Het gaf ons de gelegenheid om de 
medesponsors voor de praktijkopleiding te bezoeken. 
Bij de Wilde ganzen en stichting Overal  was men 
onder de indruk van het mooie project. Met nieuw 
beeldmateriaal heeft Fred zijn ideeën prima uiteen 
kunnen zetten. In Utrecht  heeft Fred kennis gemaakt 
met HumCo, een studentenvereniging die voor People 
for People aan de slag is gegaan. Dat is zo geweldig want met hun verwachte bijdrage zullen 
we in januari al genoeg actieresultaat hebben behaald, zodat People for People snel met de 
bouw van de praktijkopleiding kan beginnen! Over HumCo leest u meer op pagina twee. 
 

Fred heeft natuurlijk zelf mee kunnen doen 
aan de Bona Baana acties voor zijn project. 
Zo heeft hij op het kleine wereldmuziek 
festival „Onder de stuwwal‟ in Beek een leuk 
bedrag aan handvaardigheid kunnen 
verkopen. Daarbij kwam hij geregeld in 
gesprek met geïnteresseerden om zijn 
project toe te lichten. Ook heeft hij een 
aantal scholen bezocht zoals „de Driemaster‟ 
in Nijmegen en „Op Weg‟ in Ooij. Op „de 
Driemaster‟ kenden ze Fred nog van 
voorgaande jaren. Hij kon de kinderen 
vertellen hoe het met de weeskinderen gaat, 

die ooit een aantal geiten en konijntjes hebben gekregen van deze basisschool. Van de melk 
van de geiten sterken de kinderen flink aan. De melk die overblijft wordt verkocht. Van deze 
extra inkomsten kunnen de kinderen zelfs naar school. Een prachtig resultaat. Super!  
 



HumCo aan de slag voor People for People (PFP) 
Het Humanitaire Comité HumCo van University College Utrecht  heeft ons benaderd om 
evenementen te organiseren voor PFP. Een lezing met de titel „een kans voor de jeugd van 
Rwanda‟ werd goed bezocht. Hieronder een introductie.

Humanitarian Committee, in het kort 
HumCo, is een studenten initiatief om geld 
in te zamelen voor het goede doel. Deze 
organisatie is gevestigd in Utrecht, op de 
University College Utrecht.  
Alle studenten die naar University College 
Utrecht (UCU) gaan,wonen op de campus, 
waar vele activiteiten worden 
georganiseerd. HumCo's doel is om 
gedurende elk studiejaar leuke 
evenementen voor de studenten te 
organiseren om geld op te halen voor een 
goed doel. Elk jaar wordt een ander goed 
doel gekozen dat gesteund wordt, waarbij 
er op wordt gelet dat de gesteunde 
projecten duurzaam zijn en voor lange 
termijn - oplossingen zorgen. 
Humco heeft leuke acties georganiseerd 
zoals een Movie Marathon en een High 
Tea, waar zelfgebakken lekkernijen 
worden verkocht. Ook is er een slaven 
veiling geweest. Dit klinkt een beetje eng, 
maar het is vooral heel grappig. Studenten 
boden een bepaalde service aan, zoals 
het bakken van een taart of het 
schoonmaken van een kamer. Andere 
studenten kunnen dan geld bieden voor 

het goede doel om deze service te kopen. 
Ook na de kerstvakantie wil HumCo nog 
verder gaan met actie voeren. 
Op deze manier proberen zij de mensen 
op de campus vermaak en gezelligheid te 
bieden en tegelijkertijd iets positiefs bij te 
dragen aan de rest van de wereld. 

 
 

            
  
 

Kerstfeest in Uganda 
In Acholi, een streek in Noord 
Uganda maakt men  zich op voor 
de Kerst. Lange kerkdiensten, 
dansen en even terugkeren naar je 
familie en geboortestreek horen 
hier allemaal bij het Kerstgebeuren. 
Maar in Acholi vreest de bevolking 
dat de uitgehongerde strijders van 
het “rebellenleger van de Heer” van 
Kony juist deze tijd gebruiken om 
op rooftocht te gaan. Het bestand  

dat sinds november bestaat loopt tegen Nieuwjaar af. De bevolking en de internationale 
gemeenschap willen vrede maar het ontbreekt aan daadkracht bij de overheid. Nog steeds 
trekken dagelijks duizenden mensen elke avond vanaf het platteland kilometers te voet naar 
een beschermde plek zoals een school, een kerk of een hospitaal. Nachtpendelaars worden 
ze genoemd. Het zijn mensen voor wie het begrip vredige Kerst een wel heel speciale 
betekenis krijgt in een gebied dat al vele jaren geteisterd wordt door geweld.



FINANCIEEL OVERZICHT 2011  
 
INKOMSTEN 
Donaties   € 1.828,- 
Pepernoten, Kerst, 3master €    985,- 
Topperpannenkoek   €    781,- 
Titus Brandsma, Mcafs   € 1.352,- 
Stg project actie Rheden € 1.352,- 
Pacha Mama   €     75,-
Youbedo   €     25,- 
Donaties voor Wilde Ganzen € 1.655,-* 
Diaconie Kerkdriel  €    850,-*  
Liefdeszusters Maastricht €    250,-* 
ING GoedeDoelenfonds € 1.000,-* 
Vrijwilligersborrel  €      46,-* 
Kinderopvang Heyendael €      85,-* 
Afrikafestival,Thiemepark € 5.486,-* 
Festival Onder de Stuwwal €    102,-* 
HumCo    € 3.500,-* 
 
Emmaus Wageningen, koeien €  6.000,- 
Emmaus Bilthoven, koeien €  6.500,- 
Overal, vakschool PFP              €  9.800,- 
Totaal              € 41.672,-
  
 
 

 
 

 
 

 
 
UITGAVEN projectondersteuning 
People for People, vakschool €   9.800,- 
Mirembe Nsanvu  €   2.547,- 
People for People, koeien € 15.000,- 
Mcafs, Toolkits   €   2.800,- 
Temak, craft   €      625,- 
Totaal    € 30.772,- 
 
 

 
Via de Wilde ganzen hebben we een 
actieresultaat van € 13.964,- nodig (zie*), 
dat bijna is gehaald. Vervolgens zal de 
premie van de Wilde Ganzen van € 7680,- 
worden toegevoegd en kan er € 21.644,- 
worden overgemaakt naar Rwanda. Met 
een beetje geluk kan People for People in 
januari met de bouw beginnen! Samen 
met de ondersteuning van stichting Overal 
van € 9.800,- kan het trainingscentrum 
helemaal gerealiseerd worden. Super!! 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Boeken voor de bibliotheek van Masanafu 
Child and Family Support (MCAFS)
Met de laatste zending van 2010 is er via 
luchtvaart zonder grenzen (KLM) 168 kilo aan 
leesmateriaal naar MCAFS in Uganda gegaan. 
Met deze aanwinst is het mogelijk geworden 
boeken uit te lenen. Dat is geweldig want 
boeken zijn nauwelijks te verkrijgen en 
bovendien erg duur. Ook al sluit de tekst van de 
boeken vaak niet aan bij de belevingswereld 
van de kinderen daar, vinden we het toch 
belangrijk dat er materiaal aanwezig is om leesvaardigheid te bevorderen. De bibliotheek 
wordt door de 104 kinderen van de basisschool en door 87 jongeren van de praktijkopleiding 
van MCAFS regelmatig gebruikt. Ook komen er, en dat vinden wij bijzonder, verschillende 
basisscholen uit de buurt op gezette tijden in de week om er te lezen en les te krijgen. Deze 
klassen worden begeleid door de leerkrachten van de scholen, door de sociaal werkers en 
de bibliothecaris van MCAFS. Twee basisscholen komen boeken lenen om ze op school te 
gebruiken en vervolgens weer terug te brengen. De scholen zijn erg blij met het materiaal 
wat helpt bij het vormen van kwaliteit van onderwijs voor de minder bedeelde jongeren in hun 

gemeenschap. Het motto van MCAFS is: Skills Acquisition is the Key to National Development 
 

AFRICA 

Africa, Beautiful yet unappreciated, Africa, Sahara to the Atlantic 

Africa, From Zulu Land to Yoruba Land, Africa, From Nile River to River Niger 

Africa, Rain and Sunshine round the year,  Africa, With her greenery lustre 

Africa, With Coolness, Calmness, a Serenity unequal,  

Africa, Your hospitality and warmth taken for granted 

Africa, Raped and left desolate, yet richly blessed 

Africa, Your Children scattered all over the World crying for you 
Africa, You are simply mine Africa.     Segun Rasaki 



 
Ons doel van 2012 
Elk jaar worden we door onze 
projectpartners op de hoogte gebracht van 
hun doelen en plannen in het nieuwe jaar. 
Normaal gesproken richten we ons dan op 
één groot project van een van de partners, 
zoals dit jaar het trainingscentrum in 
Rwanda.  Komend jaar willen we het 
anders gaan doen.  
 
Bona Baana heeft in 12 jaar veel 
structureel bijgedragen aan de 
verschillende projecten van onze vijf 
partners, naast eenmalig ondersteunde 
projecten. Bij alle partners hebben grote 
bouwprojecten plaatsgevonden: er zijn 
basisscholen, trainingscentra, slaapzalen, 
klinieken gebouwd en we hebben ook 
nevenprojecten voor grond, water en 
landbouw kunnen ondersteunen. Onze vijf 
partners hebben allen verschillende 
onderwijs en welzijnsprojecten lopen.  
Voor het komende jaar hebben we 
besloten onze projectpartners te 
ondersteunen in kleinere deelprojecten. 
Dit deden we in het verleden ook al, maar 
we merken dat dit meer nodig is om de 
bestaande projecten te verstevigen.  
Zo zijn er meer Toolkits nodig voor 
studenten die hun training afronden bij 
Mcafs in Uganda en is in Nsanvu 
bijvoorbeeld een inkomsten genererend 
project nodig om de kliniek beter te 
kunnen laten draaien. 

 
 
Campagne Kinderpardon        
De rechten van kinderen zijn verankerd in 
Internationale verdragen, Europese regels 
en Nationale wetgeving. Kinderen hebben 
recht op basisvoorzieningen, onderwijs, en 
het opbouwen van een privé-leven. Voor 
kinderen van vreemdelingen is dat in 
Nederland niet zo vanzelfsprekend. In 
Nederland wonen ca 1000 tot 2000 
kinderen die hier al zo lang zijn dat ze 
inmiddels zijn geworteld. Teken de petitie 
op www.kinderpardon.nu om zoveel 
mogelijk stemmen te verzamelen voor een 
'kinderpardon'. Waarmee jonge 
vreemdelingen in Nederland kunnen 
blijven. 

 
 
 
Digitale nieuwsbrief 
We zijn bezig om onze nieuwsbrief meer 
per email te versturen. Als je e-mailadres 
nog niet bij ons bekend is kun je dit via 
info@bonabaana.nl doorgeven. 
 
 

 
Colofon 
 
Stichting Bona Baana ondersteunt  
lokale organisaties in Oost Afrika  
die zich inzetten voor kansarme jongeren 
  
Hoe werken wij? 
  
Bona Baana;  

 wil een intermediair zijn tussen  
   haar partners en de juiste sponsors  

 haakt in op initiatieven van haar partners 

 organiseert in juni een benefiet  
   Afrikafestival in Nijmegen 

 organiseert sponsoracties en staat op 
markten  

 geeft voorlichting op scholen en instellingen 

 wil vrijwilligers activeren voor het goede doel 

 maakt uitwisseling van stagiaires en 
vrijwilligers mogelijk  

 houdt donateurs op de hoogte middels een 
nieuwsbrief en digitale nieuwsflits 

 heeft lage overheadkosten 

 is ANBI geregistreerd  
 
 Secretariaat  
 Yvon van Lankveld en Toby Mulder  
 Tweede Walstraat 19  
 6511 LN Nijmegen 
  06-36118215 / 024-3605764 
 Email: info@bonabaana.nl 
 Internet: www.bonabaana.nl 
 ING: 8081622 

 
 
 

Word donateur:  
voor minimaal € 10 per jaar blijft u  
het Bona Baana nieuws ontvangen  
en ondersteunt u projecten  
voor kansarme jongeren in Oost Afrika  
Giften zijn aftrekbaar van de belasting 


