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Wie wij zijn
Het SCS bestuur is in
Nederland gevestigd en
bestaat uit vrijwilligers als
zakenlieden,
verpleegkundigen en
dominees.
Drijvende kracht achter
Second Chance Support zijn
Victor en Bea Wildeman. Zij
zijn beiden al lange tijd
betrokken bij de
ondersteuning van
gedetineerden in Nederland.
Tijdens een vakantie in
Uganda werden ze gepakt
door het povere
gevangeniswezen in dat land
en besloten SCS op te
richten.
Victor was jarenlang actief in
het bedrijfsleven; Bea in de
reguliere en geestelijke
gezondheidszorg. Victor en
Bea zetten zich in Nederland

al heel lang in als vrijwilliger
in gevangenissen en TBS
klinieken. Ook begeleidden
zij ex-gedetineerden op hun
weg terug naar de
maatschappij.
Wat hen in
Passie om
Uganda het
mensen in de
meest raakt?
gevangenis te
Victor:
ondersteunen
“Staat je
wieg in Uganda, dan speelt
armoede een hoofdrol. De
kans om dan in de
gevangenis te komen is vele
malen groter dan in
Nederland.”
Bea: “Wij keken deze
mensen in de ogen en
hoorden hun verhalen. Dat
trof ons diep. Het zijn
mensen die wij zelf hadden
kunnen zijn”.
Wij willen hen ondersteunen
met hun tweede kans op een
nieuwe start.

Een nieuw leven na desertie
Joseph was 17 toen hij in het leger ging. Zijn moeder
werd ernstig ziek, maar hij kreeg geen verlof om haar te
bezoeken. Op een ochtend verliet hij toch de kazerne om
haar te bezoeken, maar aan haar ziekbed werd hij
gearresteerd. Hij kreeg zes jaar gevangenisstraf. Hij is nu
al weer enkel jaren vrij en met hulp van vrijwilligers kon
hij in de gevangenis zijn schoolopleiding afmaken. Na zijn
vrijlating meldde hij zich meteen aan bij de universiteit.
Zijn dissertatie gaat over rehabilitatie en re-integratie van
ex-gedetineerden. “Kijk”, zegt hij: “uiteindelijk heeft mijn
gevangenschap mij een totaal nieuw leven gebracht”

Hoe kunt u helpen?
U kunt ons helpen met uw tijd en talenten vooral wanneer u
ervaring heeft in de rechtspraak, wetgeving en openbare orde
sector, maar ook als u kennis heeft van logistiek, public
relations, computers, administratie, fondsenwerving, enz.
Wij maken echter alleen gebruik van onbetaalde vrijwilligers.
Voor de eerste twee projecten, het ziekenhuis en de school in
de Kigo gevangenis, is € 50.000 nodig. We zijn bijzonder
erkentelijk voor uw gift, groot of klein. We ontvangen uw gift
graag op Triodos Bank 19.83.79.935 ten name van Second
Chance Support (SCS) te Woerden. Second Chance Support is
ANBI geregistreerd, dus is uw gift fiscaal aftrekbaar.

Waar vind ik meer informatie?
Surf naar www.secondchancesupport.org en
abonneer u op de SCS Nieuwsbrief.
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een tweede kans,
misschien wel voor het eerst
Gevangene in Uganda, dat ben je zó maar. Weer
vrijkomen is een stuk minder eenvoudig. Kom je
eenmaal uit de gevangenis, dan heb je nog minder
kansen dan voorheen. Second Chance Support (SCS)
ondersteunt gevangenen in Uganda. We ondersteunen
hen met een tweede kans. Misschien wel voor het eerst
in hun leven.
De gevangenissen van Uganda zijn overbevolkt en voorarrest
duurt lang. Meer dan de helft van de gevangenen zit in
voorarrest en sommigen voor vele jaren. Het is moeilijk om
zonder geld aan een advocaat te komen, en nog moeilijker
om op de rol te komen bij de rechtbank. Veel mensen zien
hun advocaat op de dag van de zitting pas voor het eerst.
De gevangenissen zijn overvol met kansarme,
gemarginaliseerde mensen. Velen zijn niet of nauwelijks
opgeleid. Vaak verstoten, straatarm en ziek. De meeste
mensen komen er nog slechter uit dan ze er in gingen.
Slechts weinig gevangenissen bieden basis scholing en een
beroepsopleiding.
In de gevangenis staat elke dag in hetzelfde teken:
gevangenen proberen te overleven. Te midden van tbc,
hepatitis en HIV/AIDS, hygiëne is een groot probleem, net
zoals schoon water en gezond voedsel. In het
gevangenishospitaal liggen de zieken op een deken op de kale
betonnen vloer, net zoals alle anderen in de gevangenis.
Goede preventieve en behandelende gezondheidszorg is
moeilijk te verwezenlijken.
SCS probeert dat te verbeteren. In partnerschap met Uganda
Prisons Service (UPS) worden mensen ondersteund om zich
verder te ontwikkelen - ze worden ondersteund met een
tweede kans, een kans op een beter leven.

Effectieve educatie

Gezondheidszorg

Vrijwillige aanpak

Realistische doelen

Gevangenen geven elkaar
basis onderwijs, zittend op
een steen in een donkere
ruimte. Dat maakt het niet
makkelijk om te leren. SCS
heeft gevangenen geleerd
om ijzeren schoolstoelen te
maken. Samen met
gedetineerden hebben we
tussenwanden geplaatst
zodat zij zich beter kunnen
concentreren in een rustig
klaslokaal. We voorzien ook
in schoolmaterialen.
Volgens de minimum eisen
van de Verenigde Naties
moeten gevangenissen een
bibliotheek hebben. SCS
bouwt en vult een
bibliotheek in Kigo Prison.

Samen met gevangenen
verbouwen we het Kigo
gevangenis ziekenhuisje. We
leren hen om zelf ziekenhuisbedden te maken. Zo
maken ze zich al doende het
vak van metaalbewerker
eigen en ze doen zelfs mee
aan de officiële
staatsexamens. Zieken
kunnen nu eindelijk in een
verstelbaar ziekenhuisbed
liggen in plaats van op een
deken op de betonnen vloer.

De Kigo gevangenis ligt
tussen Kampala en Entebbe.
Het is vanuit deze
gevangenis dat Second
Chance Support in Uganda
werkt.

We regelen een klein aantal
transparante projecten maar
onze ambities zijn groot.

We zorgen voor stromend
Gezondheid, water, goede
riolering,
geen luxe
maar recht hygiënische
voorzieningen,
betere ventilatie en antimalaria horren, medische
apparatuur en soms ook voor
medicijnen. En we leren hen
de hygiëne te verbeteren. Zo
wordt de instroom in het
gevangenis ziekenhuis
verminderd.

We hebben een duidelijk
principe: "Geef de hongerige
niet alleen een vis, maar ook
een hengel en leer hem
vissen." We leren mensen
zichzelf te helpen. Zodat zij
op hun beurt weer iets voor
een ander kunnen
betekenen. Zo worden ze de
wet respecterende
zelfstandige burgers.

Gevangenen leren de basis
van bouwen, hout
Beroepsen
opleiding
metaalbewerking,
voor de
andere
toekomst
beroepsopleidingen, lezen en schrijven.
Educatie geeft ze later
betere kansen op een baan
in de maatschappij. Dat is de
beste manier om recidive te
verminderen.
Een ander doel van SCS
wordt nu gerealiseerd: zodra
de Kigo school verbeterd is
zal het ministerie van
onderwijs en sport officiële
onderwijzers leveren!

Ondanks de overbevolking in
gevangenissen resulterend in
vele overdraagbare ziekten,
daalt het aantal zieken in de
gevangenis snel en het
aantal mensen dat in goede
conditie de gevangenis verlaat groeit overeenkomstig.

Ons uitgangspunt is simpel:
zoveel mogelijk kansen voor
gedetineerden creëren.
Dit betekent geen
Geen
kantoor, geen
strijkstok
salarissen, geen
dure auto's.

Volgens het lange termijn
plan coachen we gevangenis
medewerkers in counseling,
mensenrechten,
Kwaliteit
computer
die
vaardigheden en
blijft
administratieve
taken.
Second Chance Support
ondersteunt goed onderwijs
en goede gezondheidszorg
voor gevangenen in Uganda.
We ondersteunen hun strijd
voor een eerlijke
behandeling en zo vergroten
we hun overlevingskansen
gedurende hun detentie en
in het leven na detentie.

Vergeten
Robert was gepakt voor diefstal van een paar bananen.
Toen zijn zaak voorkwam was hij te ziek om naar de
rechtbank te gaan. Hij had kanker, tbc en Aids. Robert
bleef in de gevangenis. Niemand dacht nog aan zijn
rechtzaak. Wij hebben zijn zaak opnieuw aangezwengeld
bij de rechter omdat we niet wilden dat hij in de
gevangenis zou sterven. De rechter liet hem vrij en drie
dagen later overleed hij. We zullen de dankbaarheid van
zijn moeder nooit vergeten dat hij thuis kon sterven met
de familie aan zijn zijde.

