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Beste vrienden en vriendinnen, 
Voor u de kersverse nieuwsbrief. We vermelden met trots dat we in de 20 jaar dat wij bestaan  
voor € 521.147,-  aan waardevolle projecten hebben ondersteund. Bedankt aan alle vrijwilligers, 
bedrijven, donateurs en sponsoren: zonder jullie was dit niet gelukt. We wensen jullie prachtige 
feestdagen toe en wij hopen op gelijke rechten voor eenieder!  
Veel leesplezier en doneer voor een bijzonder initiatief: 
 
Natuurbeschermer William Amanzuru uit Uganda te gast bij Sheltercity Nijmegen 
Sheltercity Nijmegen is een van de acht Nederlandse Shelter Cities die internationale 
mensenrechtenverdedigers of vechters tegen misstanden in hun thuisland een tijdelijke opvang, 
training en veiligheid bieden. William is de tiende gast van Sheltercity Nijmegen. Samen met zijn 
organisatie  Friends of Zoka zet hij zich in voor het behoud van het ZOKA regenwoud in Noord 
Uganda dat onder meer dreigt te verdwijnen door illegale houtkap. Ondanks tegenwerking en 
bedreigingen zet hij zijn strijd voort. 
William heeft het idee bedacht een “Nijmegen Forest” te planten -als veilige haven- in Adjumani, 
Uganda. Ook het realiseren van een documentatie/informatiecentrum in het gebied is een van zijn 
doelstellingen. Stort uw “boomdonatie”op onze Bona Baana rekening o.v.v. Nijmegen Forest. 
Deze sponsoractie is tevens een mooie manier om uw te grote CO2 uitstoot, bijvoorbeeld vanwege 
een vliegvakantie, te compenseren!  
Voor meer informatie over CO2 compensatie zie het stukje verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Ondersteun Friends of Zoka door het sponsoren van een of meerdere bomen (€12,- per boom). 
Tevens compenseert u hiermee bijvoorbeeld de CO2 uitstoot van uw vliegreis! 
Bona Baana maakt een goede start door het doneren van € 240,- voor het planten van 20 bomen. 
 

 

https://friendsofzoka.org/
https://friendsofzoka.org/


 

Fred Kasigwa van People for People, Rwanda op bezoek in Nijmegen 
Het CBI is een door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken aangestuurde 
handelsmissie. Hier heeft Fred kennis kunnen maken met de Europese markt voor zijn specialty 
coffee. Inderdaad een heerlijke koffie met een sociaal hart. Omdat Fred via het CBI in Amsterdam 
verbleef, heeft hij zijn visum kunnen verlengen om ons en andere vrienden te bezoeken. 
 
Martin van Emmaus- Haarzuilens is afgelopen zomer bij People For People op bezoek geweest. 
Emmaus wilde kijken hoe ze de organisatie flink de lift in kon helpen. Daarbij is door hen een 
lening verstrekt om het koffiewasstation op te knappen.  

 
Fred vertelde over het 
koffiewasstation in het 
zuiden van Rwanda dat 
samen met 1000 kleine 
koffieboeren het project 
“Motherland Farmers” 
vormt. En hoe hij 
probeert om zijn koffie te 
exporteren naar het 
westen. Met CBI heeft hij 
een 4 jarig contract om 
ervaring op te doen, 
werknemers te scholen in 
het vak van koffiestruiken 
groeien, snoeien, en 

composteren, ter bevordering van de groei van de struiken en het certificatieproces in te gaan om 
als speciale koffie te worden bestempeld.  
 
Omdat Alieke vorig jaar op bezoek is geweest bij Fred en 
enthousiast is over de kwaliteit van de koffie heeft zij zich in 
de koffiehandel verdiept. Zo kwamen we bij Coffyn en bij 
Pure Africa terecht om ons te informeren en wie weet om 
koffie te verkopen.  
 
De koffie heeft een sociale impact omdat 25% van de 
opbrengst door Motherland Farmers in People For People 
gestopt zal worden. Het levert nu al werkgelegenheid op en 
een aantal Batwa zijn betrokken om te helpen op de 
koffiewasserij. 
 
Emmaus Haarzuilens heeft ook een donatie gedaan om de 
vloer van de school en andere kleine klussen aldaar af te 
werken. Nu ziet het ernaar uit dat de school helemaal goed 
gekeurd is door de ministerie van onderwijs en mogelijk zal 
de school dan eindelijk in januari open gaan. 
 
De Batwa hebben we dankzij de leerlingen van het NSG 
weten te ondersteunen. In de buurt van Fred’s land in het 
zuiden leven deze pygmeeën. Zij hebben het erg moeilijk omdat zij uit hun oorspronkelijke 
leefomgeving zijn weggestuurd. Als jagers verzamelaars zijn zij afhankelijk van het bos, welke er 
steeds minder is en welke verder tot nationaal park is verheven. Deze mensen leven van hand 
naar tand en doen vaak gevaarlijke klussen. Nu ze leren hoe ze landbouw kunnen bedrijven en 
klein vee kunnen houden is hun levensstandaard al verbeterd. Er zijn een aantal geitjes gekocht 
ten behoeve van de melk. Er is een stukje land gekocht wat nu hun eigendom is en er zijn bomen 
geplant en met hen gewerkt om groenten te verbouwen. 

https://www.coffyn.nl/
https://www.coffyn.nl/
https://www.pure-africa.com/
https://www.pure-africa.com/


 

Titus Brandsma in Velp  
Ook dit jaar hebben leerkrachten van de Titus Brandsmaschool 
in Velp de keuze om een kerstpakket te willen ontvangen of het 
geld ervan aan een van de drie goede doelen te geven. En ook 
dit jaar zijn wij een van die goede doelen! Ditmaal zal de 
opbrengst naar de bouw van een slaapzaal voor jongens bij 
Mirembe in Nsanvu gaan. De stoelenverkoop van een school 
aan een ander heeft € 480,- bij elkaar gebracht, dit bedrag is 
naar hetzelfde doel gegaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En daar bleef het 

niet bij. Het is een eer om met Fred Kasigwa een 
aantal lessen te hebben gegeven over People for 
People. Voor Mavo 3 was er een twee uur durend 
programma als voorbereiding van een project in de 
lente. Dan is het 75 jaar geleden dat WW2 eindigde. 
Omdat er tussen Duitse en Nederlandse studenten 
een uitwisseling zal zijn waarbij de vraag centraal 
staat: “hoe ga jij om met je buren”, bedacht de leerkracht levensbeschouwing om het 
verzoeningsproject van PFP hieraan te koppelen. De gemeente Rheden waar Velp onder valt heeft 
een band heeft met Rwanda en zo ontstaat er een mooie driehoek verbinding. In de lente gaat 
vanuit de school een video-skypegesprek plaats vinden met leeftijdsgenoten in Rwanda. In deze 
les werd gekeken wat zij hen graag zouden willen vragen, en het skypen voorbereid.  
 
 

Markt in Wageningen 
Bij Emmaus Regenboog Wageningen hebben we met verkoop 
en informatie op de jaarmarkt gestaan. Als een van de drie 
begunstigden stichtingen heeft  de markt voor ons € 2.955,- 
opgeleverd. Hier mee zijn de projectkosten voor Mirembe in 
Nsanvu gedekt. Lees hieronder. Best een indrukwekkend 
bedrag, maar naast deze financiële ondersteuning hebben we 
ook prachtige gesprekken gehad. Mensen die als 
ontwikkelingswerker in Kenya, Rwanda of Uganda gewerkt 
hadden. Dat komt ondermeer door de Landbouw Universiteit 
aldaar. Een heerlijk warm bad en een feest van herkenning, men 
draait hier geen hand om alle 52 landen van het Afrika dart te 
herkennen. 
 



 

Mirembe Nsanvu, Uganda 
Mede door ondersteuning van Emmaus Wageningen zijn we in staat gebleken om het volledige 
projectvoorstel van Mirembe in Nsanvu te ondersteunen. Het plattelandsproject heeft een boost 
nodig om op het gebied van de gezondheidszorg en onderwijs door te ontwikkelen. Onze 
projectpartner is hier met een basisschool begonnen en binnen 10 jaar uitgegroeid naar een 
volwaardige basisschool, er is een vakopleiding houtbewerking, een gezondheidskliniek en er 
vinden diverse gemeenschaps-activiteiten plaats. Lydia Kamya, aan het hoofd van dit mooie 
project, is erg creatief om inkomst genererende activiteiten te bedenken. Vanuit haar meiden 
project in Kampala word handvaardigheid verkocht om vaste lasten te dragen. 
 
Met ondersteuning kan zij de gezondheidskliniek weer “up and running” krijgen waarmee een basis 
aan gezondheidszorg kan worden geboden. Een zonne-energie installatie zal de kliniek en 
buitenverlichting van licht kunnen voorzien. De toiletten worden gerenoveerd en er zijn wat kleine 
tools voor de vakopleidingen nodig. Omdat de opleiding houtbewerking zo goed loopt doordat de 
Vliegende meubelmakers er zijn geweest is een uitbereiding van de opleiding mogelijk. Door de 
bouw van een slaapzaal kunnen meer jongens uit een wijdere omgeving opgeleid worden. Daarin 
heeft kringloopwinkel Basta ons ondersteund. Een showroom aan de grote weg levert veel 
klandizie op. 

 
Hoe mooi sommige dingen samen kunnen lopen. Lida Figge die met haar schoondochter Ingeborg 
in het verleden veel voor Mirembe betekend heeft gaat naar Uganda. Deze logopediste heeft als 
vrijwilligster in een dagopvang voor lichamelijk gehandicapten gewerkt. Ze was erg gecharmeerd 
door het werk van Mirembe en MCAFS en is momenteel weer daar om hen te bezoeken. 
 
Vredesweek Nijmegen - Alieke als fakkeldrager 
Tijdens de vredesweek afgelopen september zijn wij als 
organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan de opening  
van de vredesweek in Nijmegen.  
Mariët Mensink en Frans Houtbeckers, zijn dit jaar 
vredesambassadeurs van Nijmegen. Bona Baana is  
een van de Nijmeegse organisaties die het thema van de 
vredesweek- verbinden over grenzen- gestalte geeft. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wat zijn de Global Goals? 
Dat zijn zeventien 'Sustainable 
Development Goals', (of Duurzame 
ontwikkelingsdoelen), om de wereld tot 'een 
betere plek te maken in 2030'. 
 
Het is een nieuwe mondiale agenda 
opgesteld door de Verenigde naties en de 
opvolger van de Millenniumdoelen.  
Het eerste en belangrijkste doel is het 
beëindigen van extreme armoede, volgens 
de VN 'De grootste uitdaging van deze tijd'. 
Bron: oneworld.nl 

http://bastanijmegen.nl/
http://bastanijmegen.nl/
https://www.sdgnederland.nl/
https://www.sdgnederland.nl/
https://www.sdgnederland.nl/
https://www.sdgnederland.nl/


 

Vliegende meubelmakers bij Care for Others, Uganda 

 
Wat een prachtig resultaat hebben deze mensen geleverd. Gijsje, IJbe, Leendert, Marcel, Michiel 
en Saman hebben Care For Others in Alwa, Soroti in Uganda een boost gegeven. De 
houtvakopleiding heeft de fijne kneepjes van het vak geleerd. Een aantal leerlingen hebben een 
proefwerkstukje gemaakt en een oorkonde gekregen. Er zijn trapnaaimachines opgeknapt, 
reparaties aan stapelbedden uitgevoerd, schoolbanken gemaakt, een opslag aan de 
houtwerkplaats gebouwd om het gereedschap in op te bergen en twee deuren gemaakt. Omdat er 
zoveel moest gebeuren, het hout duur was en de groep binnen no time door de houtvoorraad heen 
was heeft Bona Baana en stichting Vliegende meubelmakers een extra bijdrage gedaan. Geweldig 
bedankt beste VMM, deze armlastige school heeft een enorme boost gekregen door jullie 
aanwezigheid en tomeloze energie. Jullie hebben drie weken keihard gebikkeld en gezien en 
meegemaakt hoe het is om te leven en te werken in het noorden van Uganda 
Zou jij van de zomer ook aan het werk willen? Je hoeft geen houtbewerker te zijn. Elk handige 
persoon is welkom. Meer informatie via onze contactmail. 
 
 
Feest van Licht in Oriëntalis 
Net als vorig jaar staan we in het weekend voorafgaand aan de Kerst op de markt bij Oriëntalis in 
de Heilig Land Stichting. Dus komt allen, we verkopen naast leuke kerstspulletjes ook Fred 
Kasigwa’s heerlijke koffie uit Rwanda! 

 
De gemeente Rheden – Rwanda 
We hebben al kennis kunnen maken met de mensen achter Frank Landman en Rachid Haouli. Zij 
gaan twee keer per jaar naar Rwanda en zullen er Fred Kasigwa treffen. Wie weet kunnen zij iets 
betekenen in contact met Peeze koffie en Heineken  
 
Een nieuw perspectief  
Onze foto expo “Een nieuw perspectief” hangt tot het nieuwe jaar bij fysiotherapie Theunissen. 
Weet jij ook een mooie plek voor onze foto’s? Laat het even weten! 
 
Eenmalige ondersteuning 
Omdat we zo gecharmeerd zijn van de natuurkunde kistjes van experi-box hebben we besloten om 
hen eenmalig te ondersteunen met € 500,- vanuit een bijdrage die we kregen van Mystery X, 
science for kids. 
 
Social Media 
Naast Facebook (https://www.facebook.com/BonaBaana/)kun je ons ook vinden op Instagram 

bonabaana ! 

https://www.bonabaana.nl/care-for-others/
https://www.vliegendemeubelmakers.nl/
https://www.vliegendemeubelmakers.nl/
http://experi-box.org/contact/
http://experi-box.org/contact/
https://www.facebook.com/BonaBaana/
https://www.facebook.com/BonaBaana/


 

AH XL Flessenactie 
De opbrengst was € 389,35, een geweldig mooi bedrag! 
Bedankt Albert Heijn op de St. Jacobslaan in 
Nijmegen. 
 
In april mogen we bij de nieuwe AH aan de 
Groenestraat een flessenactie houden. Dus begin 
alvast met het sparen van je bonnetjes. Dank dank! 
 

 
Onze projectpartners op YouTube 
We hebben een aantal korte filmpjes op YouTube 
staan. De projecten van Bona Baana komen hierdoor een stukje dichterbij. We willen nog graag 
ondertiteling van de Engelse filmpjes. Mocht een vrijwilliger voor dit klusje op willen staan, graag!  
 
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. 
 
Zelf je actie aanmaken bij PIF 
Pay it Forward verbindt mensen met non-profits en maakt het mogelijk dat iedereen mee kan 
werken aan een betere wereld. Het concept is simpel: Pay it Forward voor iemand anders, doe 
goed samen met anderen, lokaal en globaal. 
 
Klimaatcompensatie: bedrog of bijdrage aan de oplossing van het klimaatprobleem?  
Naast verschil in rijkdom is er een ontzettend verschil aan de 
bijdrage van de CO2 uitstoot van bijvoorbeeld een Nederlander 
en een Ugandees. Nederlanders zijn verantwoordelijk voor drie 
keer zo veel CO2-uitstoot als een gemiddelde wereldburger.  
10 ton CO2 per persoon per jaar stoot een gemiddelde 
Nederlander uit, het gemiddelde van alle wereldburgers is 3,4 
ton CO2. Voor iemand in Uganda is dat 0,1 ton; een factor 100 
kleiner! Zie nevenstaand diagram.  
Daarnaast kun je heel gemakkelijk via allerlei 
creditcardmaatschappijen je CO2 gebruik vrijwillig 
compenseren via een donatie aan een goede doelenproject in 
het Zuiden. Voorbeelden zijn projecten voor bomenplanten, 
meer efficiënte cookstoves, solar cookers en schoon water in 
Afrika.  
Op het eerste gezicht lijkt dit een goede zaak: je compenseert 
je vliegvakantie naar Uganda (2,81 ton CO2) met € 33,95 door 
een gecertificeerd boomaanplant project te steunen in bijvoorbeeld Uganda. Er zit echter een dikke 
adder onder het gras. Op de eerste plaats is compensatie een soort aflaat om je luxe levensstijl te 
kunnen blijven handhaven zonder al teveel schuldgevoel.  
Daarnaast zijn veel van dergelijke projecten moeilijk te controleren op effectiviteit of deugen 
gewoonweg niet. Alleen compensatieprojecten die vallen onder het strenge Gold certificaat staan 
voldoende onder controle. Tenslotte moet voor echte klimaatcompensatie de ingevangen CO2 
voor duizenden jaren buiten het klimaat blijven. Een bos is van nature al klimaat neutraal, De CO2 
in het hout, komt de komende jaren gewoon weer vrij als het hout verbrand wordt, ook als het FSC 
hout is. Of het verrot gewoon in het bos, dan wordt de door u betaalde CO2ook weer gewoon in 
het klimaat losgelaten. Maar compenseren is natuurlijk altijd beter dan alleen maar consumeren! 
Bron: Jeroen Trommelen, boomaanplant is geen klimaatcompensatie 

https://www.youtube.com/channel/UC-rehuvW-l1yuYPaNa6_vEQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC-rehuvW-l1yuYPaNa6_vEQ?view_as=subscriber
https://doelshop.nl/
https://doelshop.nl/
https://www.pifworld.com/nl/nonprofits/iAjXjxKRnTA/bona-baana
https://www.pifworld.com/nl/nonprofits/iAjXjxKRnTA/bona-baana


 

Financieel Overzicht 
 
INKOMSTEN 2019 
Donaties       €   2.306,87 
Emmaus Haarzuilens    € 14.300,- 
Liefdeszusters Maastricht    €      250,-     
Leerlingenraad NSG 2018    €  3.200,- 
Arentheem college Titus Brandsma Velp: 
   Kerstpakket leerkrachten 2018  €      880,- 
   Kerstpakket leerkrachten 2019  €      787,- 
   Verkoop stoelen            €     480,- 
Stg. Tot behoud van de Refter     €     320,- 
Donatiemodule website           €         2,89 
Verkoop Temak            €     112,25 
Foto expo Sanquin            €       51,40 
Basta             €1.500,- 
Youbedo             €         1,86         
Diaconie Kerkdriel            €1.000,- 
Stg. Emmaus Regenboog            €2.955,52 
Huiskamercafé Oortjeshekken     €1.025,- 
AH XL flessenactie            €   389,35 
Feest van Licht Oriëntalis           €      
Verjaardag Yvon            €   205,- 
Feest/Actie Toby en Wil           €   525,- 
 
Totaal    € 30.292,14 
Nb. Openstaande posten nog niet bekend 
 

 
 
UITGAVEN 2019 projectondersteuning  
CFO; Verf school     €  2.462,- 
CFO; Hout Meubelmakers    €     600,- 
Mirembe; Nsanvu;     €10.760,-         
Mirembe; Zzana; Slaapzaal   €  2.056,- 
People for People; Batwa    €  3.696,- 
People for People; School    €  5.056,- 
People for People; Lening  

      Koffiewasstation   €  5.056,- 
Experi-box      €     500,- 
Nijmegen Forest, Uganda    €     240,- 
 
Totaal    € 30.426,- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

* maakt uitwisseling van stagiaires en 

  vrijwilligers mogelijk 

* houdt donateurs op de hoogte  

  middels  nieuwsbrieven 

* heeft al 20 jaar lage overheadkosten 

* is ANBI geregistreerd 

 

Secretariaat 

Yvon van Lankveld en Toby Mulder 

Begijnenstraat 34, 6511 WP Nijmegen 

 06-36118215 / 06-10143536 

E-mail: info@bonabaana.nl 

IBAN: NL89INGB0008081622 

 

Meer informatie 

Internet: www.bonabaana.nl 

facebook: bonabaana.nl 

Instagram: bonabaana 

 

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. 


