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Beste vrienden en vriendinnen, 
We zijn alweer beland aan het eind van het jaar. Een jaar waar we nieuwe activiteiten hebben 
ontplooid. Voor een opstartend jaar zijn we tevreden. In deze nieuwsbrief stippen we enkele 
acties aan, vertellen we over de plannen voor het nieuwe jaar en hebben we nieuws van onze 
projectpartners. Ook vind u een verslag van de reis via het ideële reisbureau Fairweggistan en 
een verslag van de HAN minoren in Kenia. Wij wensen u een fijne vakantie en heerlijke 
feestdagen toe. 

 
Vierdaagse sponsorloop 
Je kunt het toch niet geloven... Deze jonge heer 
heeft al een flink bedrag opgehaald voor Bona 
Baana. Ties, je bent een kanjer! Ondanks je 
tomeloze inzet en noeste training haalde je de 
eindstreep niet. Je viel uit met een 'marsvoet', die 
je, na later bleek, gelukkig, niet had. Dat was even 
een bittere pil. Maar troost je want alle 20 
betrokken sponsors hebben besloten hun bijdrage 
tóch uit te keren. Daarbij is er een enorm bedrag 
van €570,- bereikt! Alle vlaggen uit, loftrompetten 
voor Ties Otten: jij persoonlijk hebt een aantal 
jongeren in Oost Afrika een flinke duw in de rug 
gegeven. Met deze bijdrage zijn gereedschappen 
aangeschaft voor jongeren die afgestudeerd zijn 
voor de vakopleiding van Mcafs.  
Met een toolkit hebben ze de mogelijkheid een eigen bedrijfje te starten. En niet getreurd Ties, 
de volgende keer beter!  
 

                 
       

Books 4 life, Nijmegen 
Genomineerd uit 20 goede doelen waren 
wij zeer vereerd uitgekozen te zijn om 
mee te dingen aan “De besteding van de 
gelden”. Op een mooie zondagmiddag in 
november kwamen drie goede doelen 
samen om de stem van het publiek te 
winnen. Door middel van een korte pitch 
hebben we ons gepresenteerd en het 
project ‘Tools for kids’ uiteen gezet. We 
kregen de derde prijs. Daarbij hebben we 
een prachtig bedrag ontvangen van 
€750,- wat besteed zal worden aan 
MCAFS in Uganda. Ook dit bedrag gaat 

Ties komt uit de bezemwagen  

 



 

naar onze projectpartner om voor de afgestudeerde jongeren een goed gevulde 
gereedschapskist aan te schaffen. Wat een sympathiek gebaar! En wat een mooie 
tweedehandse boekenwinkel. Ga er eens kijken bij Books 4 life.! 
 
Met Fairweggistan naar Uganda 
Reisverslag door Ria Broekhuizen 
Op 12 juli vertrok ik met mijn kleinzoon Tom van 16 jaar naar Oeganda om o.a. de bloemenfarm 
in Mukono te bezoeken, waar hij zijn eerste levensjaar heeft doorgebracht. Voor mij was het de 
zesde keer om in Oeganda te zijn, maar voor het eerst besloot ik het onder begeleiding te doen 
omdat ik na het breken van mijn heup veel minder vitaal ben. 
Mijn oog viel op de reis aangeboden via Bona Baana naar Oeganda en Rwanda, georganiseerd 
door Mart Hovens van Fairweggistan. Mart heeft met zijn kennis een geweldige projectreis 
georganiseerd en een deel van de reissom was voor de projecten bestemd. 

We vertrokken met een klein 
groepje van acht mensen 
waaronder ook een aantal jongeren 
zodat het een heel gemêleerd 
gezelschap was. Naast het 
bezoeken van de projecten, werd 
ook de schitterende natuur en 
cultuur niet vergeten en bezochten 
we twee natuurparken Lake Mburo 
en Queen Elizabeth park en boften 
we met het spotten van oa een 
aantal leeuwen. Ook ontbraken de 
boot- en fietstochten niet aan het 
programma en juist vanaf de 
waterkant zie je veel prachtige 
dieren op hun gemakje bij elkaar.   

 

 

 

 
Op bezoek bij MCAFS  
Tijdens de laatste dagen was ik op bezoek bij Nicholas Yiga. Hij is de coördinator van MCAFS. 
Hij heeft jaren voor mij het schoolgeld verzorgd van twee weesmeisjes die ik sponsorde en 
daarom ging ik met Mart mee. Het was heel leuk om hem weer te zien en voor het eerst ook in 
zijn goed verzorgde trainingscentrum voor jongeren die een vak willen leren. Nicholas nam alle 
tijd om ons goed te informeren en om vragen te stellen bijv. over de mogelijkheid om vanuit 
Nederland hier stage te lopen. Rose, Nicholas' vrouw, werkt ook bij het centrum en heeft een 
administratieve functie. 
Hij heeft ons rondgeleid in de leer(werk)plekken voor de kapsters, naaisters, lassers en 
timmerleerlingen. Deze waren tijdens ons bezoek druk bezig. Ook heeft Bona Baana 
bijgedragen aan de bouw van dit complex. Het was leuk en interessant om ze zo druk bezig te 
zien. Na de opleiding ontvangen de leerlingen een certificaat en krijgen ze begeleiding in het 
zoeken naar werk of het opstarten van een eigen bedrijfje. Op de achterkant van hun 
werkkleding staat een afdruk van 'Padre Pio', een Italiaanse monnik die meerdere wonderen 
heeft verricht begin vorige eeuw. Recent is hij Heilig verklaard. Nicholas vindt dat zijn centrum 
ook als door een wonder is ontstaan.  
In de groene omgeving rond het centrum zijn twee grote schuren gebouwd met hierin silo’s voor 
de opslag van graan en maïs. Als na de oogst gedurende het jaar de graanprijs oploopt, 
hebben ze de mogelijkheid om het product met winst te verkopen en zo heeft de gemeenschap 
altijd voldoende voorraad.  
Van de silo’s zijn we via een rustig gebied met kleine bananenplantages naar een schooltje 
gelopen, waar we hartelijk werden ontvangen en de foto’s aan de muur uit Nijmegen duidelijk 
wijzen op het goede contact tussen Bona Baana en Nicholas. Maar dit was nog niet alles, 
schuin aan de overkant staat een stevig gebouw met verdieping waarin een bibliotheek is 
gehuisvest en een grote zaal die kan worden gehuurd voor grote festiviteiten. 

http://www.books4life.nl/


 

Als laatste wandelen we naar het huis van Nicholas zelf waar een enorme bedrijvigheid gaande 
is. Een jongen is er bezig de twee koeien te voeren en de geiten binnen de planken te houden. 
De varkenshokken waren even leeg omdat er een varkensziekte had geheerst maar zouden 
zodra mogelijk weer worden gevuld. Bovendien zijn er prachtige kippen die voor mooie, grote 
eieren zorgen.  
Het hele systeem is op elkaar ingesteld en zoveel mogelijk gebaseerd op zelfvoorziening. Van 
de koeienmest wordt biogas gemaakt, de varkens eten alle schillen op enz., enz. De 
groentetuin levert groente en passievruchten voor sap. En als klap op de vuurpijl staat er in de 
tuin een grote kas waar tomaten worden geteeld die vooral in het weekend door de kinderen 
worden geplukt als deze thuis zijn. Naast zijn eigen kinderen wonen er ook een aantal kinderen 
van zussen en broers in zijn huis, soms zijn ze met zijn zestienen. 
Aan het einde van de verkenningstocht worden we in huis uitgenodigd waar we konden proeven 
van het heerlijke koude passievruchtensap. Terug lopend naar het centrum bestelt Nicholas 
twee boda-boda’s (bromfietstaxi's) voor ons en nemen we heel hartelijk afscheid van hem. 
Nicholas stuurt de hartelijke en waarderende groeten naar alle betrokkenen van Bona Baana. 
Ria Broekhuizen 

 
Volgend jaar in juli of augustus biedt Fairweggistan dezelfde Uganda/ Rwanda projectreis weer 
aan. Tot april 2015 kunt u zich hiervoor opgeven.  

 
Vlaggenlijn  
Ze zijn er nog… In het kader van het 15 jarig 
bestaan heeft Bona Baana i.s.m. ‘textielstudio 
Kortjakje’ vlaggetjeslijnen gemaakt van originele 
Afrikaanse stoffen. De vlaggetjeslijnen zijn 6 meter 
lang en kosten €17,50. Donateurs en vrijwilligers 
betalen €15,-. Verzendkosten €2,50. 
 
 
Commercial building, Mirembe, Uganda 
We voelen ons enorm gesteund door stichting 
Overal. Zij heeft het project van Mirembe in 
Kampala afgelopen najaar ondersteund met 
€16.000,-. Mirembe had een groot probleem:  
de 
slaap
zaal 

van een aantal meiden moest afgebroken worden 
omdat de regering het gebouw niet meer toereikend 
vond om er mensen te herbergen. Als tijdelijke 
oplossing werden de meiden in de kleuterschool 
ondergebracht waar nauwelijks ruimte is om naar 

 
Financieel overzicht 2014 
 
INKOMSTEN  
Donaties 2014     €   1.735,- 
Gift familie     €   2.500,- 
Benefiet      €      870,40 
Fooienpot de Klinker    €      250,- 
Kledingmarkt     €      380,- 
Titus Brandsma,Velp    €      198,- 
Vierdaagse sponsorloop Ties       €      570,- 
Eco tuindag stg. Gast       €        27,80 
Verkoop     €      110,- 
Verkoop De Kaaij    €      306,- 
Open dag Grote broek                €        36,- 
Stagiaire bijdrage     €      225,- 
Stg Overal     € 16.000,- 
Books 4 life     €      750,- 
Youbedo     €          7,60 
Diaconie Kerkdriel    €      500,- 
Liefdeszusters Maastricht   €      250,- 
 
Totaal     €  24.715,80 
 
UITGAVEN projectondersteuning 
Mirembe, Nsanvu    €    3.000,- 
Mirembe, Zzana    €  16.000,- 
Mcafs, gereedschapsets   €    2.500,-,  
 
Totaal     €  21.500,- 
 
 

 

http://www.fairweggistan.nl/


 

behoren te functioneren. Een plan voor een nieuw gebouw om op grotere schaal 
vakopleidingen te kunnen onderwijzen was er al. Er is nu van de nood een deugd gemaakt. Er 
komt een slaapzaal en een fatsoenlijk toiletblok. De showrooms en de kapsalon zijn ook van 
toegevoegde waarde. Direct aan de doorgaande weg zal de bedrijvigheid veel klandizie trekken 
bij de buurtbewoners. In dit commerciële gebouw komen ruimten om te verhuren als 
winkelpand. Hiermee lijkt een inkomen voor Mirembe gewaarborgd en kan het project zichzelf in 
de toekomst bedruipen. Asanta sana! Heel erg bedankt!

 
De nieuwe activiteiten 
Zoals al even aangegeven zijn we tevreden met onze nieuwe activiteiten. Geen groot Afrika-
festival meer in de zomer: financieel te riskant als het weer niet meezit. Tegelijkertijd is het lastig 
om afscheid te nemen van dit feest met al zijn mooie herinneringen.  
Naar ons gevoel is het veiliger en ook beter om de activiteiten op te splitsten. We starten het 
nieuwe jaar met een benefiet in februari, in maart een kledingmarkt, in juli een fotoexpositie bij 
bibliotheek De Mariënburg, in augustus staan we weer op het zomerfestival “De Kaaij” met een 
marktkraam, in september organiseren we een Afrikadag bij de Refter en in november geven 
we gastlessen op basisschool De Driemaster. Meestal komen er spontaan nog andere acties 
voorbij. We hopen jullie weer te mogen ontmoeten op deze dagen. Houdt daarvoor de agenda 
op onze website in de gaten. 
Wil je zelf een actie organiseren? Neem contact met ons op om de mogelijkheden uit te zoeken. 
 
 
Nieuws van de minoren in Kenia 
Twee studenten maatschappelijk werk en dienstverlening aan de HAN volgen de minor 
International sustainable development. Hiermee zijn ze op zoek naar verdieping en verbreding 
van hun vakgebied. Zij onderzoeken hoe een project zich op zou kunnen werken. 
De dames aan het woord: 
“We zijn nu 10 weken in Kisumu, bij het project TEMAK. Vanaf week 5 zijn we begonnen met 
het geven van peer talk aan de meiden. Voor onze opdracht vanuit school hebben we lessen 
ontworpen over 'health and childcare'. Voordat we hiermee begonnen hebben we een notebook 
en een pen voor ze gekocht. We hebben les gegeven over hygiëne, interactie met je kind en 
seksuele voorlichting. Bij alle drie de onderwerpen hadden we gedacht dat ze er redelijk iets 
van af wisten, maar dit bleek niet zo te zijn. We waren bang dat ze het niet zo interessant 
zouden vinden, omdat het best gesloten meiden zijn. Toen we eenmaal bezig waren toonde ze 

gelukkig veel interesse. We hebben de 
lessen ook zo interactief mogelijk gemaakt, 
omdat we een band wilden opbouwen met 
deze meiden. Het geeft ons een goed 
gevoel dat ze enthousiast waren en wij ze 
iets hebben bijgebracht. Aankomende 
vrijdag hebben ze 'graduation day' en gaan 
we met z'n allen lekker eten, zingen en 
dansen. Deze twee laatste dingen hebben 
ze iedere week geoefend. We hopen onze 
tijd hier en het contact met de meiden leuk 
af te sluiten. 
Kwaheri, Marije en Marloes”. 

 
 
Met een grote opblaasbare wereldbol bij De Driemaster. 
Door Lilian Maas, 
In het kader van 20 november, De internationale dag van de rechten van het kind, waren we te 
gast op basisschool De Driemaster te Nijmegen. Het thema “De rechten van het kind, en 
specifiek uitgelicht op Afrika”. Jambo (hallo) en Kwaheri (tot ziens) 
Wat een enthousiasme bij de kinderen en een gulzigheid naar informatie. 



 

In alle groepen werd door ons een gastles over de rechten van het kind in relatie tot de 
succesvolle projecten van Bona Baana gehouden.  
Waar is Nederland, waar is Afrika? Wie kent Bona Baana? Wat zijn kinderrechten? Waarom 
werken kinderen in Uganda?  
De kleine kinderen van groep 1 en 2 mochten bij voorwerpen raden waar het vandaan komt en 
legden het bij het Afrika tentje of het Nederlands tentje neer. In de andere groepen werd met 
behulp van praatplaten over de rechten van het kind en met een powerpoint aangezet tot 
nadenken en ontstonden er mooie discussies. Grote hilariteit ontstond bij het zien van de 
insecten zoals sprinkhanen en meelwormen, die in andere landen een belangrijke bron van 
voedsel zijn, gratis bovendien, een lekkere snack. Vele kinderen stapten over hun angst heen 
en aten een insect op. De verbazing in de ogen en de blijheid op het gezicht, dat het smakelijk 
is en ietwat naar noten smaakt, was prachtig om te zien en heerlijk om samen te beleven. 
De les werd in iedere groep afgesloten met het lied “Wé wé mtoto”. Een liedje in het Swahili op 
de wijs van vader Jacob. 

We we mtoto (kind wordt wakker) 
Wa la la (slaap je nog?) 
Amka twende shule (ga nu maar naar school toe) 
Ha ya njoo (schiet maar op) 

Het waren prachtige en leerzame dagen. Samen met de kinderen hebben we er intens van 
genoten. 
 
Bona Baana op de school van uw kind? Leg het eens voor bij het schoolbestuur! 
 

 
 Foto: Christina Cuijpers bij Mcafs, Uganda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Colofon 
 
Stichting Bona Baana ondersteunt lokale  
organisaties in Oost Afrika die zich inzetten  
voor kansarme jongeren 
 
Hoe werken wij? 
 
Bona Baana: 
* is een intermediair tussen haar partners  
  en de juiste sponsors haakt in  
  op initiatieven van haar partners 
* organiseert diverse benefiet activiteiten 
* organiseert sponsoracties 
* geeft voorlichting op scholen en instellingen 
* activeert vrijwilligers voor het goede doel 
* maakt uitwisseling van stagiaires en 
  vrijwilligers mogelijk 
* houdt donateurs op de hoogte  
  middels  nieuwsbrieven 
* heeft al 15 jaar lage overheadkosten 
* is ANBI geregistreerd 
 
Secretariaat 
Yvon van Lankveld en Toby Mulder 
Tweede Walstraat 19, 6511 LN Nijmegen 
 06-36118215 / 024-3605764 
E-Mail: info@bonabaana.nl 
IBAN: NL89INGB0008081622 
 
Meer informatie 
Internet: www.bonabaana.nl 
facebook: bonabaana.nl 
 

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 

www.bonabaana.nl

