
   
 

 
december 2012 

nummer 27 
 

n  i  e  u  w  s  b  r  i  e  f 
 
 

 
Beste vrienden en vriendinnen, 
December, het moment om terug te blikken. Dit jaar was minder geslaagd. Ons doel was het 
ondersteunen van MCAFS met toolkits. Met het Afrikafestival dachten we het bedrag dat 
daarvoor nodig is op te halen. Maar helaas, door het slechte weer zijn we helemaal 
weggespoeld. Vrijwilligers, dansers en muziekanten hebben er het beste van gemaakt. Een 
klein aantal bezoekers liet zich niet weerhouden de nattigheid te trotseren. 
Maar het bleef teleurstellend: na zoveel werk valt het feest in het water. Na 10 succesvolle 
edities van het festival hebben we dit jaar een verlies opgelopen. Dit heeft een gat in onze 
spaarrekening geslagen. Mede door de cosponsoring van stg. Overal zijn we toch nog in 
staat geweest dit project te ondersteunen. Van harte bedankt! Verderop in deze nieuwsbrief 
kun je meer lezen over MCAFS. 
Wij wensen alle Bona Baana vrienden en vriendinnen een gezond en gelukkig 2013! 
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Nieuws van de 
projecten in 
Uganda 
 
Toolkits 
Masanafu Child and 
Family Support in 
Kampala, Uganda kan 
nu de schoolverlaters 
voorzien van een 
starterpakket dat  
jongeren op weg helpt 
naar zelfstandigheid. 
Het geld wat de 
jongeren terugbetalen, 
wordt gestopt in een  
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fantastische prijzentafel! 
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Nieuws van de projecten in Uganda  
 
Toolkits  

Masanafu Child and Family Support 

in Kampala, Oeganda kan nu de 
schoolverlaters voorzien van een 

starterpakket dat jongeren op weg 
helpt naar zelfstandigheid. Het geld 
wat de jongeren terugbetalen, wordt 

gestopt in een fonds. Het “revolving 
fund” van MCAFS stelt gevorderde 
vakkrachten in staat meer ingewikkelde 
gereedschappen aan te schaffen.  
 
In augustus bezocht Lida Figge Masanafu:  
 
“Nicolas liet me vol trots het nieuwe gebouw in 
aanbouw zien. Wat een project, twee 
verdiepingen staan in de steigers en er komt  
nog een derde bovenop. De administratie, de 
vakopleiding en een showroom voor de 
producten van de vakschool komen in dit 
gebouw. Op beide etages worden toiletten 
gerealiseerd, heel modern. Een mooi 
trappenhuis en ruime schoollokalen is eigenlijk 
heel on-Oegandees”.  

 
De watertanks bij een aantal huizen en 
scholen die door ons zijn gedoneerd, 
hebben de aandacht getrokken van de 
overheid. Wellicht komt er een 
ondersteuning vanuit die kant. Hoe mooi is 
dit, een klein project dat wellicht uitgroeit 
tot iets dat steun krijgt van de Oegandese 
overheid. 
 

Mirembe, Nsanvu 
Het project van Lydia Kamya heeft de 
leefomstandigheden op het zo arme 
platteland aanzienlijk verbeterd. De school 
telt inmiddels 300 leerlingen. Het kliniekje 
loopt goed. Er is een waterpomp en er is 
een erfafscheidng rondom de gebouwen 
en de landerijen met allerlei gewassen, 
een kippenhok en de stal voor de 5 
koeien. Deze afscheiding heeft Bona 
Baana kunnen bekostigen. Nu is het 
minder gemakkelijk zo maar het terrein op 
te lopen en wat mee te nemen. 
 
In de 4 jaar dat verpleegkundige Ingeborg 
in Uganda woonde heeft ze samen met 
Lydia een nieuw initiatief bedacht. Het 
“Mirembe Women Development Group”.  
 
Dit is een groep waar inmiddels 45 
vrouwen zich hebben aangemeld. Ze 
betalen een heel klein bedrag per jaar om 

lid te worden. Er is een bestuur en de 
leden staan geregistreerd op een lijst. Er 
worden cursussen gegeven in landbouw 
en samenwerken. Nieuwe leden gaan 
geworven worden onder meisjes die van 
school afkomen, immers dat zijn de 
moeders van morgen. Vier vrouwen met 
eigen land zullen als voorbeeld gaan 
fungeren. Bij hen worden bijeenkomsten 
gehouden en daar zal uitgelegd worden 
hoe er gezaaid, verbouwd en geoogst kan 
worden. 
 

 
 
Lida vertelt:  
“Mama Lydia en Ingeborg deelden een hak,om 
de grond te bewerken uit onder de leden van 
de groep. Het enthousiasme onder de vrouwen 
is erg groot, ik denk dat ze in dit project 
geloven. Ze hebben gezien hoe in de loop der 
jaren de school en alle voorzieningen er 
omheen een positieve verandering in hun 
gemeenschap hebben gebracht.” 
 
De inspirerende kracht van Mama Lydia 
samen met het enthousiasme waarmee 
Ingeborg geld onder haar vrienden heeft 
verzameld en de initiatieven van Bona Baana 
hebben ervoor gezorgd dat de moeders van 
Nsanvu een betere toekomst tegemoet gaan. 
Ik vond het ontroerend te zien hoe intens blij 
deze vrouwen zijn met de hulp die hen 
geboden wordt. We hopen van harte dat dit 
project ook een succes zal worden! 

 
We zullen Ingeborg missen, van harte 
bedankt voor je geweldige inzet! Inmiddels 
heeft zij een nieuwe uitdaging gevonden. 
Succes met je gezin in Bolivia.  
 

 

http://www.youbedo.com/


FINANCIEEL OVERZICHT 2012 
 
INKOMSTEN  
Donaties   €  2265,- 
Kerstactie Basisschool Op Weg €  1361,- 
Pacha Mama   €    100,- 
Youbedo   €        1,88 
Donatie familie erfenis  €  5000,- 
Emmaus Haren   €    500, 
Diaconie Kerkdriel  €    750,- 
Liefdeszusters Maastricht €    250,- 
ING Goede Doelenfonds €  1000,- 
Fam. Daalderop vrijmarkt €    334,- 
Music Meeting   €    350,- 
Tentoonstelling Frans Eppink    €    225,- 
Gastlessen basisscholen €    120,- 
Actie stichting Gast  €    105,- 
Stichting Overal   €  6500,- 
 
Totaal    € 18.861,88  
 
 
UITGAVEN projectondersteuning 
People for People Geiten €  1361,- 
Nsanvu Vakschool  €  5618,- 
Nsanvu Erfafscheiding  €  1755,- 
Mcafs Toolkits   €  6500- 
Afrikafestival Thiemepark €  1200,- 
 
 
Totaal    € 16.434,- 
 

Graaien naar land 
De afgelopen tien jaar zijn miljoenen 
hectare land in ontwikkelingslanden 
verkocht en verpacht aan buitenlandse 
investeerders. Ongeveer een oppervlak 
van 25 keer zo groot als Nederland en het 
groeit nog steeds.  
 

 
 
Daarbij blijkt dat de Wereldband een groot 
aandeel heeft in deze landinvesteringen.  
Maar het geeft ook adviezen over handel 
in land aan de ontwikkelingslanden. 

 
 

De lokale bevolking profiteert niet van 
deze landinvesteringen. Ruim 60 procent 
van het land is verhandeld, wordt gebruikt 
voor de verbouwing van plantaardig 
materiaal dat kan worden omgezet tot 
biobrandstof. Dit betekent dat bijvoorbeeld 
maïs en suikerriet geen monden voeden, 
maar auto’s en machines. 

           Bron: Oxfam Novib oktober 2012 

Particuliere Initiatieven in Nederland 

Particuliere Initiatieven zijn niet 'vluchtig'. 
De meeste bestaan meer dan tien jaar en 
dragen ook positief bij aan de 
Nederlandse samenleving. Dat 
concludeert het Sociaal en Cultureel 
Planbureau in het onlangs verschenen 
SCP rapport “Particuliere Initiatieven in 
ontwikkelingssamenwerking”. 
Een casestudy naar nieuwe verbanden in 
de Nederlandse civil society. Het rapport is 
een bevestiging dat samenwerking met 
particuliere initiatieven tot positieve 
resultaten leidt zowel hier als daar. Het 
rapport schetst wat voor organisaties PI's 
zijn, waarom ze ontstaan en wat hun 
invloed is op de Nederlandse 
samenleving. 

Burgers besluiten soms zelf projecten op 
te zetten in ontwikkelingslanden in plaats 
van geld te geven aan gevestigde goede 
doelen. Kleinschalige charitatieve  
initiatieven van burgers zijn steeds 
zichtbaarder geworden in de Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking. In een 
rapport beschrijft men de kenmerken van 
Particuliere Initiatieven in de 
ontwikkelingssamenwerking. Waar houden 
zich mee bezig? Waar komt de trend van 
het door burgers zelf georganiseerde 
engagement vandaan? En welke gevolgen 
kan dit hebben voor de Nederlandse 
samenleving? 

Bron: Sociaal cultureel planbureau december 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wordt 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 

Ook uw Kerstdonatie wordt goed 

besteed! 



Minor-stagaires bij TEMAK  in Kenia 
Ha Bona Baana's, 
Wij zijn drie studenten aan de HAN in 
Nijmegen en zitten in leerjaar 4 van de 
opleiding Pedagogiek. We volgen de Minor 
International Sustainable Development 
Coörperation. Dit ter verbreding van onze 
professionaliteit. We hebben ervoor gekozen 
om deze Minor te volgen omdat wij alle drie 
erg geïnteresseerd zijn in een andere cultuur.  
 
Via Bona Baana zijn we in contact gekomen 
met TEMAK, een tienermoedercentrum in 
Kisumu in het zuiden van Kenia, vlakbij het 
Victoriameer. 
 
We hebben onderzoek gedaan naar de 
concentratie van de tienermoeders en de 
meiden die in training zijn bij Temak. Er zijn 
tienermoeders die hun kinderen meenemen 
naar de training. Deze baby’s hebben nog veel 
verzorging en aandacht nodig. Dit zorgt voor 
erg veel afleiding tijdens de training. D.m.v. 
focusgroups, interviews en allerlei observaties 
hebben wij samen met de stakeholders de 
conclusie getrokken dat er te weinig kennis is 
bij de meiden over de ontwikkeling van hun 
kinderen. 

 

 
 
Dit uit zich in: de kinderen constant aan de 
borst leggen,geen aandacht geven wanneer ze 
huilen, nat in het bedje laten liggen etc. 
Uiteindelijk hebben we een ‘Knowledge day’ 
opgezet waar de meiden kennis vergaren over 
de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast 
hebben we een speelhoek gemaakt voor de 
kinderen. We hebben al een groot verschil 
opgemerkt nu de kinderen zich niet meer 
vervelen en zich kunnen vermaken op de 
‘speelmat’. De moeders en de organisatie zijn 
hier erg blij mee. De directeur heeft 
aangegeven ook vooruitgang gezien te hebben 
in de concentratie van de moeders.  
Ons onderzoek is volgens onze school een 
mooi product geworden, Fijn dat we net 
voordat we op reis gaan de ‘schoolzaken’ 
afgerond hebben. 
Groetjes daar in Nederland en gezellige Kerst! 
Inge, Wilke en Anouk 

Ook in het nieuwe jaar gaan er minoren 
naar onze projectpartners. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Kerstactie  bij de Sterredans 
Afgelopen week zijn we bij 
basisschool de Sterredans te gast 
geweest en hebben de kinderen 
kennis gemaakt met Bona Baana. 
Ook hebben ze een les op z’n 
Afrikaans meegemaakt, wormen en 
sprinkhanen geproefd en djembé -
muziek gemaakt. 
Tijdens de Kerstmarkt wordt er geld 
ingezameld voor medicijnen van het 
kliniekje van mama Lydia in Uganda. 
Bedankt kinderen van de Sterredans! 

 
 

www.bonabaana.nl
http://www.facebook.com/groups/279292912091262/

