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Bericht uit Uganda
Ter dood veroordeeld
Second Chance Support voert
projecten uit en doet geen
ondersteuning van individuele
personen. En toch willen we u
vragen met kerst voor James
een uitzondering te maken.
In Uganda zijn zo'n driehonderd mensen ter dood veroordeeld; gelukkig wordt ophanging al een aantal jaren niet
meer uitgevoerd. Wat te denken van je angsten, bijvoorbeeld
dat
een
politieke
omwenteling daarin verandering kan gaan brengen.
Wij spreken hen regelmatig,
ter dood veroordeelden, wij
kijken hen in de ogen; een van
hen is James, de leider van het
koor. Een man die ondanks
alle ellende hoop blijft houden
en zijn medelotgenoten altijd
bijstaat. Als koorleider heeft
hij een voorbeeldfunctie, als
vriend van Second Chance
Support dwingt hij respect af.
Na jaren op de dodengalerij
gezeten te hebben, kom je in
Uganda in aanmerking voor
gratie, omzetting naar levenslang. Gelet op de gevangenisomstandigheden voor ons nog
steeds verschrikkelijk, maar
voor hen een hele zorg minder. Een zogenaamde mitigation rechtszaak kost € 100.
Concreet zoeken we 9 anderen
die € 10 voor James willen
doneren. Een druppel op de
gloeiend plaat? James hoopt
dat hij die druppel mag zijn!
Triodos Bank in Zeist
Rekening 19.83.79.935
tnv: Second Chance Support
in Woerden ovv: James Okia
Maakt u de kerst 2011 voor
James onvergetelijk?

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

Nieuwjaarsgroeten uit Kigo Prison
…en wij laten ze niet zitten…

Second Chance Support (SCS), zo'n duizend medemensen in én
zo'n honderd medewerkers van de Kigo Prison in Uganda wensen
alle SCS Supporters prettige feestdagen en een goed Nieuwjaar.

Second Chance Support in het nieuws
Aandacht in de media voor onze medemensen in gevangenissen
De hulpverlening aan medemensen in
gevangenissen is belangrijk, maar
ook meer begrip kweken in de maatschappij.
Gedurende het
afgelopen
kwartaal was
SCS te gast bij
KRO's 'Adres
Onbekend'.
De voorafgaande week werd al aandacht aan
SCS besteed in het
Algemeen Dagblad.
In december kwam de
Evangelische Omroep
gedurende twee volle
dagen TV-opnamen maken in de Kigo Prison
en de werkplaatsen van Murchison Bay
Prison. Focus ligt daarbij op correctionele
activiteiten van SCS in gevangenissen. De
uitzending van Nederland Helpt! - Helpende
Hollander staat gepland voor februari 2012.
We zijn zeer benieuwd naar het resultaat.

Feitelijk…
"Elk jaar, voltooien bijna
10.000 ex-gedetineerden hun
straf en verlaten onze gevangenissen. Het stigma van in de
gevangenis te hebben gezeten
is vaak een grotere straf dan
de gevangenisstraf zelf. Veel
ex-gedetineerden
stappen
letterlijk in een tweede gevangenis, een met onzichtbare
staven van achterdocht, wantrouwen en discriminatie. Het
is belangrijk dat we bijdragen
tot de ontsluiting van die
tweede
gevangenis."
Titus
Kong, Gevangenis Dienst van
Singapore (ICPA sept. 2011)
Blokfluiten uit Nederland

Kigo Prison Health Centre
Loodgieteren
Kigo Prison staflid bewaker en
loodgieter Nicholas kan zijn geluk
niet op. Na vijf jaren van achteruitgang kan hij eindelijk aan de
gang om een echt ziekenhuisje
van stromend water te voorzien.
Nicholas heeft jarenlang rapportjes
geschreven wat er gerepareerd
moest worden, maar er was nooit
geld. Wastafels, stortbakken, kranen, afvoeren, enz. hebben we samen gekocht. Vervolgens een
vrachtwagen gehuurd en op naar Kigo Prison. Inmiddels zijn er
grote geulen in de vloer gehakt voor de afvoeren. En ook dit keer
weer 'door gedetineerden, voor gedetineerden'.

Kigo Prison Primary School
Echte schoolstoelen
Na jaren op stenen op de grond te
hebben gezeten had SCS beloofd
dat er 'echte' schoolstoelen zouden
komen. De eerste 111 stoelen zijn
in de werkplaats van Murchison
Bay Prison door gedetineerden
gemaakt. Alles als opleiding tot
metaalbewerker. Zoals u ziet was
het laden van de vrachtwagen van
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Kigo Prison nog een hele klus. Alle
stoelen hebben aan één kant een
armleuning als steun om op te
schrijven; de meesten rechts,
maar er zijn ook een aantal voor
linkshandigen gemaakt. Omdat het
volwassenen
onderwijs
betreft
hoefden we maar een maat stoel
te maken. Inmiddels vorderen de
volgende 60 schoolstoelen voor de
middelbare gevangenisschool ook al gestaag. Nieuwe schoolborden
zijn overigens ook in de maak.

Actieve SCS Supporters
Materialisme in optima forma
SCS heeft een nog steeds groeiende groep Supporters die ons
financieel ondersteunen. Particulieren die
stilletjes hun steentje bijdragen. Mensen die
niet alleen hun mond vol hebben over een
veiliger maatschappij, maar die er zo ook
iets aan doen. Maar ook kerken en ziekenhuizen die SCS een warm hart toedragen.
Mensen die daar zelfs collectes organiseren
om ons zo fantastisch te ondersteunen. Deze
keer
ook
aandacht
voor harde
werkers in
materiële
zin. SCS Supporters die oude brillen inzamelen, nog goede medicijnen,
medische
apparatuur,
muziekinstrumenten en ga zo
maar door. Allemaal namens 'onze
jongens' van Kigo Prison bedankt!

