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Bericht uit Uganda
Structureel verbeteren
Nu we zo langzamerhand
halve Ugandezen zijn, is het
meer dan ooit nodig om scherp
naar dingen te blijven kijken.
Gelukkig krijgen we steeds
meer vertrouwen van het
gevangeniswezen en daarmee
ook inzage in hoe zaken hier
gefinancierd worden. Zonder
hulp uit het buitenland is hier
weinig mogelijk. Wel in de
particuliere sector echter niet
bij de overheid. Zelfs voor
onderhoud, nodig om zaken in
stand te houden, is geen geld.
Om over verbeteringen nog
maar te zwijgen. En daar zit
'm nou net het gevaar. Wat
gebeurt er als Second Chance
Support niet meer iedere dag
aanwezig is? Al in de ontwerpfase van de projecten
dient dus goed gekeken te
worden
dat
verbeteringen
structureel zijn en onderhoudskosten laag. Met medewerkers praten over een
andere manier van werken,
dat kwaliteit op de lange termijn goedkoper kan zijn dan
steeds maar weer vervangen
door weer andere Chinese
rommel (lekker goedkoop!).
Door te praten over een
andere organisatie, door niet
alleen te doen, maar er ook
van te leren. Alleen zo kunnen
we zorgen dat wat we nu bouwen straks ook nog blijft werken. En hen vooral ook leren
dat alleen maar de hand
ophouden voor buitenlandse
hulp niets meer heel laat van
de
onafhankelijkheid
van
Uganda. Structureel bezig zijn
is dus heel belangrijk; zo
wordt het geld van Supporters
goed besteed.

SCS veldwerkers in Uganda
Ver weg maar niet vergeten
Victor (Musana) Wildeman

Van de voorzitter
Met grote sprongen voorwaarts
Het derde kwartaal van dit jaar was een echt
'doorbraak' kwartaal. Het werk in de gevangenis is
met grote sprongen vooruit gegaan en echte
concrete bewijzen zijn getimmerd en gelast. De
ervaring opgedaan met vrijwilliger Luuk Kops was
erg positief zoals moge blijken uit alle foto’s en
verhalen op Facebook en op de SCS website.
Daarnaast is de door de Nederlandse ambassade in Kampala
verstrekte subsidie niet alleen de garantie dat de twee projecten
gerealiseerd kunnen worden, het is ook het duwtje in de rug voor
het team dat we op de goede weg zijn. De erkenning die daaruit
spreekt is de riem onder ons hart. Het lukt nog steeds de
maandelijkse giften op gang te houden, en met presentaties
aangevuld geeft dit SCS vooralsnog genoeg financiële grond onder
de voeten om de dagelijkse operatie in Uganda te kunnen runnen.
Dat is prettig en geeft enige zekerheid.
Helaas kunnen we dat niet zeggen over de elektra en internet
verbindingen met Kampala. Die zijn momenteel erg slecht en dat
maakt communicatie niet gemakkelijker. Blijf SCS dus vooral op
Facebook of de SCS website volgen als jullie kunnen, dat is
momenteel de beste manier om de voortgang te volgen.
Ook hebben we Margriet van der Kooi kunnen begroeten als nieuw
lid van ons Comité van Aanbeveling. Zij kan ons een extra steuntje
in de rug geven met al haar kennis en ervaring. Lees meer hierover
op de SCS website.
Graag tips voor presentaties of voor andere activiteiten die voor
SCS geld kunnen opleveren.
Namens het SCS bestuur, met vriendelijke groet, Luit Mulder

Luuk Kops – Vrijwilliger (juni t/m augustus 2011)
Aangepakt wat nodig was
Drie maanden in Uganda, ze zijn
voorbij gevlogen. Het begon allemaal
met een introductieweek met Victor in
de rol van persoonlijke gids. Maar al
snel werd ik er alleen op uit gestuurd
en werd ik vrij gelaten om de projecten op mijn eigen manier in te vullen
in Kigo Prison. Zorgen voor het benodigde materiaal, het uitleggen van de
plannen en het af en toe stiekem een
beetje meehelpen bij het klussen.
Maar ook zeker niet op de laatste
plaats de fantastische gesprekken
met de gedetineerden en de staff. De
ene dag werd er ontzettend veel progressie geboekt, de andere dag lag het werk om wat voor reden dan
ook stil. Wat een totaal andere wereld... Hoe dan ook, ik heb er
ontzettend van genoten en als de gedetineerden de helft hebben
geleerd van wat ik de afgelopen tijd van hen heb geleerd dan ben ik
al erg blij. Ik heb het enorm naar mijn zin gehad. Lees mijn verhalen op de SCS website. SCS, bedankt en heel veel succes!

Feitelijk…
De informatievoorziening over
wat er nu vanuit Nederland
met ontwikkelingsgeld wordt
gedaan, is nog steeds slecht,
vindt professor Ton Dietz,
directeur van het Afrika-Studiecentrum in Leiden: "Ik vind
het stuitend dat mensen nog
steeds niet eerlijk en volledig
worden geïnformeerd."
(07 Augustus 2011)
SCS Supporters krijgen op
verzoek wel volledige inzage in
alle SCS bestedingen!

SCS ontvangt subsidie!
Nederlandse ambassade helpt!
Op 1 september 2011 heeft de
Nederlandse ambassade SCS
een eenmalige subsidie van
€ 25.000 verstrekt als bijdrage
voor de twee lopende projecten: Kigo Prison Health Centre
en School. We kunnen nu door
met het afronden van de
bouwfase en het opstarten van
de inrichtingsfase.
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Kigo Prison Health Centre
In stukjes gehakt
Om weer even het geheugen op te
frissen: het Health Centre bestond uit
3 kale, donkere ruimten van 8x8m. In
de bouwfase zijn per ruimte 2 grote
stalen ramen geplaatst: wat een licht
en betere ventilatie! Dat wordt nog
beter als de muren en het dak wit zijn
geschilderd. De Clinic heeft aparte
kamers gekregen: dokter, tandarts,
laboratorium, apotheek en toilet. Niet
meer alles door elkaar en al helemaal geen privacy. Simpel uitgevoerd met multiplex platen op een houten raamwerk met keurige
afsluitbare deuren. Nu gaan we werken aan wastafels, elektriciteit,
vaste kasten en werkbladen. Daarmee komt de bouwfase tot een
afronding. Volgende keer hopelijk meer over de inrichtingsfase.

Kigo Prison Primary School
Van bouwval tot drie leslokalen
Een soort schuur met een dubbele
deur die uit zijn scharnieren hing, een
ongelijke betonnen vloer, zonder enig
meubilair als je de stenen om op te
zitten vergeet, zo troffen we in Kigo
Prison de lagere school aan. Nu zijn
het drie aparte leslokalen met ieder
een aparte nieuwe toegangsdeur en
onderling gescheiden door houten
tussenwanden. Geen luxe, maar wel mooi, zelfs de muren zijn van
stucwerk voorzien. De Kigo Carpentry maakt van multiplex drie
grote nieuwe schoolborden. Het 'bouwploegje' gaat de vloer egaliseren en daarna alles schilderen. Dan is ook hier de bouwfase
afgerond en kunnen we verder met de inrichtingsfase.

Kigo Prison Secondary School
En toen bleek de muur op instorten te staan
"The wall is weak", bleek wel heel
letterlijk bedoeld, feitelijk bleek de
buitenmuur van de gevangenis op
instorten te staan! Toen duidelijk
werd wat de echte situatie was, durfden we er nog nauwelijks een foto
van te maken. We wilden het
ombouwen tot een mooi Study Centre
met een bibliotheek zoals de VN voor
iedere gevangenis voorschrijft. Maar
nu moeten we eerst wachten totdat Uganda Prisons Service de
noodzakelijke reparatie van de muur heeft uitgevoerd.

Second Chance Support – Website
Steeds actueel
Interessant,
interactief,
actueel,
indringend, maar ook leuk, zo willen
we de SCS website houden en waar
nodig verbeteren. Verhalen uit de
gevangenis, belevenissen van onze
vrijwilliger Luuk Kops, visie van het
management van Uganda Prisons
Service en nog veel meer. Laat ons
s.v.p. weten wat u nog mist of graag
verbeterd zou willen zien: www.secondchancesupport.org

