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Bericht uit Uganda
Het is echt zo
'Iedere dag is weer anders'
schreven we de vorige keer,
maar niet als je in de gevangenis zit. Dan is iedere dag
hetzelfde, al jaren lang. Totdat
dat blanke echtpaar binnen
kwam lopen. Het gonsde van
de geruchten in Kigo Prison.
"Er gaat 'iets' gebeuren; er
worden dingen opgemeten en
aan deze en gene vragen
gesteld." Tot op de dag dat er
werkelijk aan het dak van het
ziekenhuisje werd gewerkt, er
tassen
met
verband
en
medicijnen
werden
binnen
gebracht en er geulen werden
gegraven. "Zou er echt weer
stromend water komen?" Met
Pasen kwam het goede nieuws
dan werkelijk: Second Chance
Support had wat geld bij
elkaar om met 2 projecten in
Kigo Prison te beginnen en
eigenlijk waren ze al begonnen. "Het werd echt aan alle
gevangenen verteld: SCS gaat
het ziekenhuisje opknappen en
er komen ziekenhuisbedden!
Daarna gaan ze ook onze
school opknappen, van de
meester hebben we gehoord
dat SCS ons ook al schoolschriften en pennen heeft
gegeven." Inmiddels is er een
verhalenwedstrijd
geweest,
het eerst resultaat hiervan is
op de SCS website te zien.
Lees hoe binnenkort veel niet
alleen gaat veranderen, maar
nu ook echt gaat verbeteren.
Het is echt zo!
Dank aan al die fantastische
Supporters die hieraan hebben
meegewerkt!

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

Van de voorzitter
Van opstarten naar echt lokaal gericht werken
Op dit moment lees ik een prachtig boek over Afrika,
de schrijver is Paul Theroux; het boek heet 'Dark Star
Safari'. De schrijver maakt een reis van Cairo tot
Kaapstad maar dan echt met plaatselijk vervoer.
Op bladzijde 218/219 schrijft hij: "Als een project
door buitenlanders betaald wordt, zal het in de
meeste gevallen ook door buitenlanders ontworpen zijn, en
uitgevoerd worden door buitenlanders die buitenlands materieel
gebruiken dat ze op buitenlandse markten hebben verkregen….
Arbeidsintensieve projecten zijn gering in Afrika doordat zo’n groot
deel van de donorhulp het eigenbelang dient." Een boek om aan te
raden.
SCS heeft als hard uitgangspunt dat wij het werk opzetten, coördineren en financieel ondersteunen, maar dat het werk door mensen
in Ugandese gevangenissen zelf wordt gedaan en de materialen
lokaal worden gekocht. Luuk en Victor weten inmiddels wat dat
betekent, vele plaatsten afsjouwen om materialen en gereedschappen te kopen of te huren. Geen luxe auto of assistenten om het de
mzungo makkelijk te maken. Neen, zelf het goede voorbeeld geven
en proberen de lokale bevolking in alle opzichten een stap verder te
brengen.
Hopelijk volgt u de vooruitgang van
het werk op Facebook, via de SCS
website en via deze Nieuwsbrief. U
weet dan ook dat het team in
Kampala tijdelijk is versterkt met
Luuk Kops, onze eerste vrijwilliger
sinds de oprichting van SCS in
Uganda. Super Luuk, succes en
hieronder lezen we meer van je.
Toen we met elkaar eind september
2010 begonnen zeiden we: "t is moeilijk, maar moet mogelijk zijn."
Nu negen maanden later zijn de concrete eerste resultaten er:
waterdichte daken, een nieuwe waterleiding, een prototype bed en
ramen. Ook zijn we nu begonnen met het bouwen van
tussenwanden in de gevangeniskliniek. Een bemoedigend begin,
zeker ook omdat we ons gesteund voelen door ruim 300 Supporters
die allemaal hun eigen steentje en steuntje hebben bijgedragen!

Luuk Kops – Vrijwilliger (juni t/m augustus 2011)

Willen aanpakken wat nodig is
"Als student bouwkunde is het lastig om een NGO te vinden die bij
je studie aansluit. SCS sprak mij aan door de
directe en kleinschalige aanpak; daardoor kan je
naast je eigen vakgebied ook nog andere zaken
oppakken die nodig zijn. Afrika trekt mij aan en
werken in gevangenissen maakt het volgens mij
helemaal uniek. Ik ben zeer benieuwd en hoop u
in de volgende Nieuwsbrief, op Facebook en op
de SCS website te vertellen wat ik allemaal met
SCS ga meemaken. Tot nu toe: overweldigend!
En u hoort dus nog van mij."

Feitelijk…
Volgens de HSSP is 40 US$
per persoon per jaar nodig als
minimum gezondheidszorg, in
Uganda is dat 8-10 US$ en in
de Ugandese gevangenissen
circa 3 US$. (UPS Healthcare
WorkPlan & Budget FY 20102011)

SCS Supporter voor € 10
Zonder Supporters geen SCS
Een nieuw initiatief: Tientjes
Supporter. Geef u ook op om
tien Euro per maand te doneren aan SCS gedurende de
komende twee jaar voor mensen in de gevangenis in
Uganda. Geen machtiging of
iets dergelijks, maar controle
houden door zelf (automatisch?) geld naar SCS over te
maken. Een ander bedrag mag
ook natuurlijk. Wij horen
graag wat u wilt via de antwoordkaart in onze nieuwe
brochure, of via een invulformulier op de SCS website.
Niets aan de strijkstok, maar
alles ten behoeve van deze
kansarme groep mensen in
een
uitzichtloze
situatie.
Namens hen hartelijk dank!
Voor meer informatie verwijzen u graag naar onze websitepagina:
www.secondchancesupport.org
/doneren
Triodos Bank 19.83.79.935
t.n.v.: SCS te Den Bosch
IBAN: NL40TRIO0198379935
BIC:
TRIONL2U
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Koninginnedag in Woerden
Informatie en fondsenwerving
Op 30 april was SCS aanwezig met
een heuse stand op de Koninginnemarkt in Woerden. De halve stand
was ingericht voor het verstrekken
van informatie, de andere helft
besloeg het verkopen van producten
uit de gevangenis. De opbrengst gaat
zowel naar de mensen die de
producten maakten als naar de SCS
projecten in de Kigo Prison. Al met al een succesvolle dag die ook
nog €260 in 't SCS laatje bracht.

Kigo Prison – Paas voetbaltoernooi
Even alle ellende vergeten!
Een SCS Supporter van het eerste uur
heeft ook nu weer het voetbaltoernooi
in Kigo Prison financieel mogelijk
gemaakt. Ditmaal een heuse SCS
wisselbeker, twee nieuwe(!) voetballen met pomp, suiker, eieren, zeep en
ook nu weer als hoofdprijs een geit.
Acht teams hadden al dagen met
elkaar gestreden om een felbegeerde
finale plaats. Op tweede paasdag gejuich, getrommel en gedans.
Dat er vier bomen in het veld stonden waar de bal zo af en toe in
bleef hangen mocht de pret niet drukken. Kortom, het was weer
geweldig. We hebben toegezegd dat we ook het volgende
voetbaltoernooi op 9 oktober (onafhankelijkheidsdag) weer zullen
sponsoren.

Kigo Prison – Waterleiding
Het water stroomt weer
De mensen in de gevangenis hebben
zich letterlijk in 't zweet gewerkt om
geulen te graven voor de nieuwe
waterleiding. Met pikhouwelen werden
de rotsen uiteindelijk overwonnen en
konden de leidingen de grond in.
Helaas kunt u het gejuich uit honderden kelen niet in deze nieuwsbrief
horen toen de eerste straal water de
lucht in spoot; eindelijk weer stromend water! Slangen lopen nu
naar het ziekenhuis, de werkplaats en de keuken. In juli worden
daar de kranen enz. op aangesloten. Dit alles moet resulteren in
een betere basishygiëne.

Second Chance Support – Er komt muziek uit de dodencel
Laat onze stem over de muur klinken
Vijf dagen hard oefenen en muziekopnamen maken onder moeilijke
omstandigheden in de dodengalerij;
wat een feest! De opnamen zijn klaar
en moeten nu verbeterd worden,
nummers geselecteerd, de hoes ontworpen en noem maar op; het zal
nog even duren, maar dan komt toch
echt de eerste SCS muziek-CD uit.
Wij kunnen bijna niet langer wachten en u hopelijk ook niet. De
eerste exemplaren zijn nota bene al vooraf verkocht! En de ter dood
veroordeelden? Zij hopen zo dat hun stem over de muur gehoord
zal worden. Met een aankoop steunt u ook de SCS projecten.

