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Bericht uit Uganda
Iedere dag is weer anders
Second Chance Support (SCS)
leeft en geeft iedere dag weer
unieke ervaringen aan ons als
veldwerkers in Uganda. Vooral
in de opstartfase heb je veel te
maken met bureaucratie en
overheidsinstanties. Niet boos
worden (zoals Victor), maar
rustig blijven en veel geduld
hebben (zoals Bea) blijkt nu
het beste te werken. En verder
netwerken en hulp met beide
handen aangrijpen, zoals van
Mirjam Blaak van de Ugandese
ambassade in Brussel (tevens
lid van het SCS Comité van
Aanbeveling). Stukje bij beetje
wordt een ideaal als droom
werkelijkheid. Soms verzucht
je: "Wat merken de mensen in
de gevangenis nou eigenlijk
van al dit zwoegen?", maar
terugkijkend hebben we veel
werk verzet en zo hebben we
ons 'NGO Certificate of Registration' nu echt binnen.

Van de voorzitter
Een solide organisatie neerzetten
Vanaf september 2010 is er hard gewerkt om SCS
Nederland op poten te zetten. De ombouw van de
Stichting naar een Nederlandse ANBI geregistreerde
stichting is voltooid. Dank aan Inge Boef, Tim Borgdorff en Dick Koning voor hun hulp in deze.
Als Bestuur van SCS Nederland is het nu de eerste
taak voldoende middelen op tafel te krijgen om het werk van Bea en
Victor in Uganda mogelijk te maken.
Werk dat al echt vorm krijgt, dit kunnen jullie allemaal in deze
nieuwsbrief lezen. In onze wereld gezien als kleine stappen, een dak
dat niet meer lekt, of stromend water in de ziekenzaal, maar voor
de mensen in de gevangenis van enorme betekenis. Daarvoor
bedanken we alle supporters die dit mogelijk hebben gemaakt. Met
minimale vaste lasten per maand proberen we het maximale budget
te hebben voor gevangenen. Ons huidig saldo op de bank van circa
€ 15.000 zal de doorstart van de genoemde projecten mogelijk
maken, maar daarmee halen we de eindstreep (nog) niet. Onze
taak is om met alle mogelijke creatieve ideeën daar geld voor
binnen te halen. Jullie ideeën en hulp is daarbij gevraagd. Als je
daaraan mee wilt werken, neem dan contact op over de mogelijkheden die je ziet, we komen graag over SCS presenteren of acties
op zetten. Wat gaan wij zoal de komende tijd doen : veiling van een
schilderij geschilderd door Simon van der Weerd, verkoop op
Koninginnedag in Woerden, presentaties aan Lions en Rotaries, collectes, feestjes, enzovoort.
Om dit te doen en mensen in de gevangenis in Uganda te helpen
krijgen we elke dag een nieuwe kans !
Wij horen graag van jullie. Namens SCS Nederland, Luit Mulder

Kigo Prison – Waterzuivering
Water is leven, hygiëne is gezondheid!
Wie weet hoe je - vooral goedkoop water kunt zuiveren, of wie weet iemand
die dat weet? Nu wordt water rechtstreeks uit het meer onttrokken, maar
dat ziet er regelmatig nogal groen uit.
Omdat het water niet behandeld wordt,
ziet het eten er dan net zo groen uit.
Zelf denken we aan de Universiteit van Wageningen, maar misschien heeft een van jullie een nog veel beter idee?
Denk mee en help SCS: mensen helpen aan schoon drinkwater!
Dank aan allen die hieraan
hebben meegewerkt!

SCS veldwerkers in Uganda
Ver weg maar niet vergeten
Victor Wildeman
Bea Wildeman-van der Weerd
Binnenkort versterking?

Kigo Prison – Stoelen voor gevangenisschool
Zittend leren, betere resultaten
In de gevangenisschool zijn nu geen stoelen, 'de
jongens' zitten nu op een steen, of op de grond.
Geen goede concentratie, levert geen goede
schoolresultaten. Dus zijn we gaan kijken in de
school voor het gevangenispersoneel. We kijken nu
hoe we zo'n stoel goedkoop door mensen in de
gevangenis kunnen laten namaken.

Feitelijk…
Overbevolking, ondervoeding,
slechte sanitaire voorzieningen, ziekte, overwerk en het
gebrek aan medische zorg
hebben in Uganda geresulteerd
in
149
doden
in
gevangenissen. (USA Dept. of
State (25-02-2009)

SCS Supporters – bedankt!
Zonder Supporters geen SCS
Instellingen en particulieren
hebben ons ook gedurende dit
kwartaal
weer
fantastisch
ondersteund. Geld dat niet
besteed wordt aan dure salarissen, noch aan gouden deurknoppen,
noch aan dure
auto's, maar wel aan mensen
in gevangenissen in Uganda.

DANK!
Verjaardagscadeau
Afgelopen maand ook een leuk
initiatief: een nieuwe(!) Supporter vroeg voor zijn verjaardag geen cadeau's ("ik heb
alles al"), maar vroeg zijn gasten om geld aan SCS over te
maken. We ontvingen een
aanzienlijk bedrag!
Voor meer informatie verwijzen u graag naar onze websitepagina:
www.secondchancesupport.org
/doneren

Kigo Prison – Health Centre
Van de regen niet meer in de drup
Goed nieuws van het ziekenhuis
project: het dak lekt niet meer!
Onder leiding van de engineer en
de loodgieter hebben mensen in
de gevangenis het dak van het
gevangenisziekenhuisje
lekvrij
gemaakt.

In de Murchison Bay Prison metaal
werkplaats hebben mensen in de
gevangenis een prototype ziekenhuisbed gemaakt. De eerste twee
mensen hebben nu hun certificaat
'metaalbewerker' gehaald. Op weg
naar een beter leven na de
gevangenis, omdat ze nu een vak hebben geleerd!

Kigo Prison – Educational Centre
Echte onderwijzers!
Het Ugandese Ministerie van Onderwijs
heeft toegezegd dat als wij de kwaliteit
van het schooltje in de gevangenis op
orde brengen, zij 'echte' onderwijzers
zullen leveren. Deze kans mogen we niet
laten lopen en Victor is dan ook al volop
bezig met een Project Plan voor de school
aan het schrijven.
Slecht nieuws kwam van de middelbare
school; die kon niet starten bij gebrek aan
schoolschriften en pennen! Dankzij SCS
Supporters is ook dit probleem weer
opgelost en geven we mensen in de Kigo Prison kans op onderwijs.
Leraar Nelson durfde er bijna niet meer op te hopen.
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Kigo Prison – Waterleiding
Weer stromend water
Qua investering een tegenvaller,
maar qua uitdaging een grote stap
voorwaarts; het vervangen van de
compleet verroeste waterleiding en
daarmee het weer terug brengen van
stromend water in Kigo Prison. De
eerste stappen zijn uitgevoerd.

Second Chance Support – Een nieuwe brochure
Spread the news, spread the news
Henk en Riejanne Mulder hebben een nieuwe SCS brochure
gemaakt. Helemaal nieuw qua inhoud, lay-out en uitstraling; een
fantastisch resultaat van veel overleg en hard werken. De Nederlandstalige versie is te downloaden van de 'Nieuws' pagina van de
SCS website (duurt wel even, want de bestandsgrootte is 6 MB).

Second Chance Support – Facebook op de SCS website
Volg wekelijks SCS activiteiten in Uganda via Facebook
Klik links op de webpagina en zie foto's uit Uganda: vandaag in de gevangenis, vanavond de foto's life! Je hoeft je
níet op Facebook te registreren om de foto's te bekijken.

