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Bericht uit Uganda
Zo trots als een olifant
Second Chance Support (SCS)
heeft als eerste stap een
samenwerkingsovereenkomst
gesloten met Uganda Prisons
Service (UPS). Daarin staat

Dr. Byabashaija tekent MoU tussen UPS en SCS

beschreven dat we gaan werken in de Kigo Prison, een
overbevolkte gevangenis tussen Entebbe en Kampala.
Management heeft een duidelijke visie hoe verbeteringen
door te voeren, maar ontbreekt het aan middelen. Het
is een gevangenis waar met
beperkte investeringen grote
verbeteringen te bereiken zijn.
Twee projecten:
1. het verbeteren van de
gezondheidszorg
2. het verbeteren van het
onderwijs.
We werken momenteel aan het
lekvrij maken van het dak van
de ziekenzaaltjes en aan een
prototype van een hier goedkoop te maken, maar duurzaam ziekenhuisbed.

KIGO bed: goedkoop, simpel, duurzaam

SCS veldwerkers in Uganda
Ver maar niet vergeten
Victor Wildeman
Bea Wildeman-van der Weerd

2010

Van de voorzitter
Dank voor jullie ondersteuning bij de doorstart
De meesten van jullie zullen weten over de veranderingen die vanaf september zijn doorgevoerd.
Inmiddels hebben we in de afgelopen drie maanden
veel van de basiszaken kunnen regelen: onder andere
hebben we een Nederlandse Stichting met Anbi-status
Luit Mulder
(giften zijn aftrekbaar voor de belasting!), een
bestuur, een indrukwekkend Comité van Aanbeveling Luit Mulder
en bovenal twee veldwerkers die met veel inzet en
kennis van zaken de doelstellingen van de Stichting proberen te
verwezenlijken. Op de SCS website kunt u vanaf nu alles over de
voortgang en projecten van SCS volgen.
Nu is de volgende stap het werven van fondsen om het goede werk
voor de komende (drie) jaren zeker te stellen. Tot op heden heeft u
met vele goede gaven het mogelijk gemaakt zo ver te komen.
Daarvoor onze bijzondere dank. Zonder uw steun kan SCS geen
projecten voor de mensen in gevangenissen waarmaken.
In de volgende stap willen we, naast jullie voortdurende steun, ook
andere groepen supporters erbij gaan betrekken. Doel is minimaal
€ 50.000 voor de komende jaren nu te verkrijgen om zeker te zijn
dat we de twee projecten waarover jullie in deze nieuwsbrief kunnen lezen op goede wijze kunnen uitvoeren.
Dus… heeft u ideeën over wie, of
welke organisatie, ons daarbij kan
helpen op welke wijze dan ook,
laat het ons weten of stap er zelf
op af !
Heeft u contacten bij Ronde Tafel,
Rotary, Lions, bij kerken, verenigingen of bij andere organisaties
die goede doelen willen ondersteunen, probeer ons als doel op
te laten nemen. Indien nodig kom Kigo Prison project initialisatie
ik graag een toelichting en presentatie houden!
In mijn contacten kom ik er steeds weer achter dat vooral de volgende punten erg aanspreken:
1. We hebben erg lage vaste kosten door de opzet die is gekozen.
Per maand slechts circa € 600 aan vaste kosten. Al het overige
geld gaat naar ons doel, het verbeteren van de omstandigheden
van mensen in gevangenissen.
2. Beter twee projecten goed gedaan over drie jaar, dan veel meer
projecten die niet goed gaan en die na een paar jaar stoppen.
3. Openheid: iedereen kan en mag zien wat er is bereikt en waar
het geld (jullie geld!) heen gaat.
4. Nederlands project met allemaal Nederlandse Supporters; dit
maakt de communicatie duidelijk en makkelijk.
Wij hopen dat u doorgaat ons te helpen; bij het maken van deze
doorstart kunnen wij alle ondersteuning gebruiken!

Feitelijk…
In Uganda zijn meer dan
26.000 mensen gedetineerd in
de 224 gevangenissen, twee
keer de officiële capaciteit.
Per jaar sterven circa 500
mensen in de gevangenissen
in Uganda. [UNHCR 2009]

SCS Supporters – bedankt!
Zonder Supporters geen SCS
Instellingen en mensen die
staan voor de uitspraak:
“Mensen in gevangenissen niet
alleen een tweede kans gunnen, maar ook een tweede
kans geven!”
Voor mensen in gevangenissen
een wereld van verschil, voor
ons een bescheiden bijdrage...
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 Agapé maaltijd te Arnhem
 Christelijk
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te
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en
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te
Woerden
 PKN kerken te Woerden
 Baptisten Gemeente Silo te
Utrecht
 Vele particuliere lezers van
deze nieuwsbrief
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www.secondchancesupport.org
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Kigo Prison – Health Centre
Ondersteuning voor een betere gezondheidszorg
Zieke mensen die in een donkere ruimte op een deken op de
betonnen
grond
liggen;
een
mensonwaardige
situatie
die
schreeuwt om verbetering. De drie
zaaltjes van 8 x 8 m worden in
drie
projectfasen
aangepakt:
(ver)bouw, inrichting, operationele
ondersteuning. O.a. lekkages van
het dak verhelpen, maken van een
plafond en maken van grotere
lichten
ventilatieopeningen.
Beter worden liggend op de vloer?
Daarna metalen ziekenhuisbedden
met matrassen en kussens in hoezen en houten stoelen en tafels
plaatsen. Tenslotte samen met het International Committee of the
Red Cross (ICRC) opstarten van een goede patiëntenadministratie,
monitoren van goed onderhoud van bestaande faciliteiten en het
opstarten van een kwaliteitssysteem. Een goed voorbeeld van de
SCS aanpak: goedkoop, simpel en doeltreffend!

Kigo Prison – Educational Centre
Opleiding als hoeksteen voor een betere toekomst
Grote kerels in veel te kleine bankjes, of zittend op een stuk steen,
maar die wel heel gemotiveerd zijn
om te leren voor een beter leven
na de gevangenis. Kigo Prison
heeft twee schooltjes. Wat wij de
basisschool noemen, Primary 1-7
is buiten onder een lekkend afdak
en wat wij de middelbare school
noemen, Secondary 1-6 bevindt
zich in een hoek van de gevangenis in een vroegere doucheruimte
met een stinkend riool. Velen heb- Luxe stenen ‘stoelen’ in de gevangenisschool
ben geen schoolopleiding genoten en zijn analfabeet; kortom geen
toekomst. Ook hier weer een driefasen aanpak. Eerst de golfplaten
daken lekvrij maken, bestaande obstakels en wandjes verwijderen,
betonvloeren egaliseren, scheidingswanden plaatsen en stucwerk op
de muren aanbrengen. Vervolgens houten stoelen en afsluitbare
kasten plaatsen onder andere voor schoolbenodigdheden. Tenslotte
opstarten van een goede studentenadministratie, het monitoren van
onderhoud van bestaande faciliteiten en het opstarten van een kwaliteitssysteem. Naast gedetineerden die als ‘onderwijzer’ hun medegedetineerden helpen is er nu vanuit UPS een ervaren gediplomeerde onderwijzer in Kigo geplaatst; voor ons een goed aanspreekpunt. Ook voor Second Chance Support (SCS) een leerzaam
project!

SCS bestuur
Vrijwillig, maar niet vrijblijvend
Geen activiteiten zonder een professioneel SCS bestuur in Nederland: voorzitter Luit Mulder; secretaris Tim Borgdorff; penningmeester Inge Boef; lid Dick Koning.

SCS comité van aanbeveling
Aanbevelen en adviseren
Mevr. Mirjam Blaak – Gevolmachtigd Minister Ambassade van
Uganda te Brussel
Dhr. Paul Geurts - Directeur Internationale Samenwerking Ministerie
van Justitie - DJI
Dhr. Arjan Noordhoek - Voorganger Silo en geestelijk verzorger DJI

