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Beste vrienden en vriendinnen, 
Met 2018 in zicht is het tijd om de balans van dit jaar op te maken. In deze nieuwsbrief lichten we 
wat nieuwe ontwikkelingen toe. De Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud heeft ons uit 
gekozen als goede doel voor de komende twee jaar. Verder gaan we op 10 maart een Afrikaanse 
dansavond organiseren, dus schrijf die alvast in je agenda. Lees over de Vliegende meubelmakers 
en de ondersteunde projecten. We zijn trots op onze stichting die met -nog steeds- lage 
overheadkosten volgend jaar al 20 jaar aan de weg timmert. 
Rest ons nog jullie een mooi uiteinde en een prachtig nieuwjaar toe te wensen! 
 
De computers van Besi  
De computers oftewel workstations van het bedrijf Besi Netherlands bv uit Duiven zijn gearriveerd in 
Uganda. Onze projectpartner MCAFS haalt ze op, installeert er Windows 7 op en distribueert ze 
naar de andere projectpartners in het land. Dit soort workstations kom je in Uganda niet vaak tegen, 

vandaar dat we ze als 
uitzondering hebben laten 
verschepen. Bij MCAFS wordt 
er een gebruikt voor op kantoor 
en een aantal voor de 
computerklassen om er 
uiteindelijk wat moeilijke 
technische opdrachten op uit te 
voeren. Ook worden ze gebruikt 
in het Internetcafé.  
Voor de Mirembe girls is het 
een aanwinst omdat zij eerder 
op sterk verouderde computers 
les kregen.  
Bij Care For Others zijn ze ook 
erg blij met de computers. Met 
zoveel studenten kun je echt 

wel een paar extra computers gebruiken. De meeste jongeren bij Care For Others hebben nog nooit 
met een computer gewerkt.  
 
 
Bona Baana: het nieuwe goede doel van de Nijmeegse Scholen Gemeenschap Groenewoud 
Wij zijn helemaal trots dat we het goede doel mogen zijn van een middelbare school. Wij zien erg uit 
naar deze samenwerking. Dit stukje komt uit de Zaza schoolkrant geschreven door Marah Meertens:  
 
De leerlingenraad van de NSG houdt de komende twee jaar acties om geld in te 
zamelen voor Bona Baana. Het idee kwam vanuit Nida Gazi uit de 
leerlingenraad. Zij kent de stichting al van jongs af aan en heeft er al veel aan 
bijgedragen. De leerlingenraad organiseert elk jaar een actieweek met allerlei 
activiteiten voor een goed doel. Tijdens deze actieweek wordt er o.a. een diner 
georganiseerd. Het geld dat wordt opgehaald is dit jaar nog bedoeld voor de 
bouw van slaapzalen voor meisjes die een opleiding willen volgen. Die moeten 
vaak grote afstanden afleggen naar school, vandaar die slaapzalen. Er is er ook 
een chocoladeletteractie, waar je een chocoladeletter kunt kopen voor 



 

bijvoorbeeld je beste vriend(in). De leerlingenraad wil ook proberen om te gaan sponsorschaatsen. 
Hierbij gaat elke mentor met zijn of haar mentorklas zo veel mogelijk geld inzamelen door middel van 
schaatsen. De winnende klas gaat bowlen. 
 
De Vliegende meubelmakers 
Drie volle werkweken heeft een groep meubelmakers zich ingezet 
afgelopen zomer bij Mirembe in Nsanvu, Uganda. Ook al pakte 
een aantal zaken anders uit dan verwacht, toch hebben ze een 
mooie ervaring achter de rug. 
Lees hieronder enkele fragmenten uit het verslag van de groep: 
 
Na een gedegen voorbereiding 
vertrokken wij naar Nsanvu, een 
straatarm dorpje in het binnenland 
van Uganda. Wij zijn met 12 
geïnteresseerde pupillen van het 
schooltje aan de slag gegaan om in 
ieder geval een 
werkplaatsinrichting te maken.  
Hoogste prioriteit was een 
gereedschapskast en 2 
werkbanken. Omdat er geen 
elektriciteit in het dorp is, moest al 
het vooraf bestelde en 
gemachineerde hout met de hand 
op maat gezaagd en geschaafd 
worden. Met bewonderenswaardig 
enthousiasme begonnen de 
kinderen met zaag en schaaf het 
hout voor te bewerken. Drie meter lange delen 2-duims hout in de lengte doorzagen vonden ze geen 
probleem! Vervolgens konden we beginnen met de verbindingen. Ondertussen hebben we hen de 
nodige beitel-, schaaf-, zaag- en slijptechnieken bijgebracht. Aan het eind van de eerste dagen lieten 
we de kinderen elkaar vertellen wat ze die dag gedaan en geleerd hadden, zodat iedereen er iets van 
opstak. Later zijn wij theorielessen gaan geven. Rekenen bleek een probleem, daar hebben we veel 
aandacht aan besteed. Verder hebben we ze behoorlijk wat kunnen leren over houtverbindingen, 
werktekeningen maken, eigenschappen van hout en nog wat gereedschapsleer. Toen de 
gereedschapskast klaar en gevuld was en er 2 werkbanken stonden, hebben we in de resterende tijd 
nog een aantal van de gewenste schoolbankjes kunnen maken. Het was indrukwekkend om te zien 
wat deze kinderen, die nog nooit een zaag hadden vastgehouden of een schaaf hadden gezien, in 
drie weken tot stand hebben gebracht! Wij hopen van harte dat “onze” kinderen hier een goede 
vakopleiding krijgen en dat daarmee Mama Lydia’s droom uitkomt! 
 
Lydia Kamya, de projectleider, heeft ons later gemaild dat de jonge meubelmakers al een aantal 
bestellingen af heeft kunnen leveren. Er worden deuren en tafels gemaakt en er zijn een aantal 
bedden besteld. Met de officiële opening van de houtworkshop gaat het nieuws als een lopend vuurtje 
rond en dit gaat zeker meer klandizie opleveren. Met dit inkomen genererend project kan de school 
ondersteund worden. Het is een uitgelezen kans voor deze kinderen om een vak te leren en er 
uiteindelijk zelf van te kunnen leven.  
Bedankt beste meubelmakers, geweldig! Respect voor jullie doorzettingsvermogen. 
 
Slaapzalen bij Mirembe in Zzana, Kampala 
De twee verdiepingen bovenop de al bestaande slaapzaal bij Mirembe girls in Kampala zijn in 
aanbouw. Het schiet lekker op, met een beetje geluk komt de bouw begin van het nieuwe jaar af. 
Tachtig meiden gaan hier verblijven. In juni zullen we uitvoerig terug komen op dit project en het 
effect wat het voor deze vakopleiding heeft in deze wijk van Kampala.  
 



 

Arentheem college Titus Brandsma, Velp 
Ja, we mogen weer het goede doel zijn van deze prachtige wereldschool. Acht eerste klassers gaan 
zich in een solidariteitscommissie inzetten voor een projectpartner van Bona Baana. Welke 
projectpartner dat gaat zijn, wordt op een later tijdstip bekend gemaakt. Op de open dagen van de 
school gaan jongeren waarschijnlijk weer lekkers bakken, spulletjes uit Kenya verkopen en informatie 
geven over het zelf gekozen project. Ze hebben vast wel zin om even te Skypen met leeftijdsgenoten 
daar in Uganda. 
 
Dansen op 10 maart 
In de mooie Ooijpolder ligt vlakbij 
de Millingerwaard het wilderniscafé 
in Kekerdom. Met de waard 
hebben we een leuke benefiet 
dansavond gepland in Afrikaanse 
stijl. 
Noteer zaterdag 10 maart alvast in 
je agenda en vergeet je beurs niet. 
Zet je beste beentje voor en dans, 
dans, dans! 

 
 
Utrechtse Introductie Tijd 
Ook dit jaar mocht Bona Baana het 
goede doel zijn bij de UIT. Een 
week lang hebben we ludieke 
acties aangeboden op 
verschillende locaties in Utrecht. 
Volgens menig student was het 
eten van sprinkhanen en 
meelwormen een persoonlijk 
hoogtepunt.  
Gelukkig hadden we mooi weer op 
de dag van de proeverij waar we 
Ugandese thee schonken en 
koffiebonen verkochten om op te 
kauwen.  
 
 
 

Twee dagen hebben we flinke 
buien over ons heen gekregen 
waardoor de baromzet en 
verkoop van petjes en 
zonnebrillen wat minder was dan 
vorig jaar.  
De UIT- organisatie is liet zich 
door het slechte weer niet uit het 
veld slaan, de sfeer was erg leuk 
en de introductie was goed 
georganiseerd. We zijn blij met 
de donatie van € 3.000,- 
wederom een geweldig mooi 
resultaat. Met dit bedrag is een 
deel van de slaapzalen bij 
Mirembe girls gefinancierd. 

 



 

De continuering van de bouw 
Mede dankzij stichting Overal hebben wij Care 
for Others in Soroti, Uganda dit jaar weer 
kunnen ondersteunen. 
In 2015 heeft Overal al een flinke bijdrage 
geleverd aan de bouw van deze school. Door 
een nieuwe ondersteuning kan de school nu  
verder afgebouwd worden. De bouw kwam stil 
te liggen door de droogte die twee jaar duurde 
en een hongersnood tot gevolg had. De prijzen 
van bouwmaterialen en levensmiddelen en 
benzine stegen enorm waardoor een tekort 
ontstond in de financiering.  
 
Care for Others zet zich in voor weduwen en 
wezen in het droge noordoosten van Uganda. 
Tachtig procent van de leerlingen op deze school is wees. Bij Care For Others leren deze jongeren een vak 
zoals metselaar, houtbewerker, naaister of krijgen een computertraining. Als de vakopleiding is afgerond, 
worden ze begeleid met het opstarten van een eigen bedrijfje. Met een afgeronde vakopleiding hebben de 
jongeren weer een toekomstperspectief. 
De vier grote klaslokalen, een kantoor en een opslagruimte kunnen nu eindelijk afgebouwd worden. 
Stichting Overal steunt dit project met € 7.000, - Bona Baana heeft daar een gift bovenop gedaan om 
inkomsten te kunnen genereren. Voor € 3.000,- worden twee grote tenten en stoelen aangeschaft om te 
kunnen verhuren. Hiermee kunnen de lopende kosten van de school voor een deel gedekt worden. 
 
Facebook 
Jullie wisten natuurlijk al lang dat Bona Baana op Facebook te vinden is. Ook onze  
partnerorganisatie Mcafs Youth Centre heeft onlangs mooie foto’s gepost.  
Ook Mirembe Girls' Vocational Center en Mirembe Primary School Nsanvu zijn met leuke filmpjes te 
volgen op Facebook. Een mooie inkijk van het dagelijks leven in Uganda. LIKE! SHARE! 
Tenslotte kun je ons ook vinden op Instagram: bonabaana. 

 
 
Laptops 
Via de Beursvloer Nijmegen zijn wij in contact gekomen met 
SPRAGUE-Europe uit Wijchen. Samen hadden we een match: wij 
hadden de vraag voor een laptop en zij boden er een aan. Om de 
boer op te gaan met onze projectvoorstellen is een goede laptop 
onmisbaar. Ons oudje was helemaal op. Dus geweldig bedankt! 

 
 
DoelShop.nl 
Wij proberen op allerlei manieren geld bij elkaar te krijgen (want alle 
beetjes helpen). Via DoelShop.nl kun je gratis doneren door te shoppen 
bij alle aangesloten webshops. Hoe kies ik dan voor Bona Baana? 
Als je een specifiek goed doel wil kiezen, log je eenmalig in. Vervolgens 
begint het proces automatisch waarbij je eerst de keuze krijgt voor 
Bona Baana en je daarna je favoriete webshops kunt afstruinen. 

 
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. 
 
 
 

https://www.facebook.com/BonaBaana/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/MCAFS-YOUTH-Centre-135260833342596/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Mirembe-Girls-Vocational-Center-246193842401030/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Mirembe-Nsanvu-Primary-school-1818476758425490/


 

FINANCIEEL OVERZICHT 2017 
 

INKOMSTEN 2017 
Donaties   € 1.756,92 
Gift familie Reijmer Pannerden €    250,- 
Kledingmarkt   €    983,80 
Donatiemodule Geef.nl  €       23,- 
Besi Netherlands B.V. Duiven €  5.000,- 
Lopen voor Sander  
door Teun en Job  €  1.305,50 
Muffinverkoop Pam en Marit €     153,77 
Afrikakijkdoos Li Wei en Lin €       14,67 
Verkoop Afrikafestival Nijm. €       70,70 
Basta    €  1.500,- 
Youbedo   €         8,96   
Donatie schoollunch Mirembe €     250,- 
Diaconie Kerkdriel  €     250,- 
Liefdeszusters Maastricht €     250,-  
Stichting Overal   €  7.000,- 
Stichting Emmaus  €  3.100,- 
Universiteit UIT   €  3.000,-  
Verjaardag Marjo  €     472,75 
Verjaardag Flip   €     340,- 
Verjaardag Wil   €     671,30    
Restaurant Oortjeshekken €   1.065,-  
Totaal    € 27.466,37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UITGAVEN projectondersteuning 
CFO building + tenten +stoelen €   10.060,- 
Mirembe, Nsanvu  €        250,- 
Mirembe, Zzana  €   16.620,-  
People for People  €    5.660,- 
Totaal    €  32.590,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
* houdt donateurs op de hoogte  
  middels  nieuwsbrieven 
* heeft al 15 jaar lage overheadkosten 
* is ANBI geregistreerd 
 
Secretariaat 
Yvon van Lankveld en Toby Mulder 
Begijnenstraat 34, 6511 WP Nijmegen 
 06-36118215 / 024-3605764 
E-mail: info@bonabaana.nl 
IBAN: NL89INGB0008081622 
 
Meer informatie 
Internet: www.bonabaana.nl 
facebook: bonabaana.nl 
Instagram: bonabaana 

 
 

 


