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Overige projecten
Focus, maar toch wat varia
We willen vooral focus houden!
En toch soms wat extra doen.
We zijn inmiddels voor tien
mensen in de weer om hun
doodvonnis om te laten zetten
in een tijdgebonden straf,
althans dat organiseren we.
SCS heeft van UPS een staflid
toegewezen gekregen die de
selectie uitvoert en onderhandelt met advocaten. Als die
ruiken dat er bazungu (witten)
achter zitten schieten de prijzen omhoog! We worstelen
met vele dilemma's: de rechter is overleden, of het papieren dossier is zoek; weinig tot
geen kans op herziening! In
Nederland niet voor te stellen.
87 mensen komen voor mitigation in aanmerking; wie kies
je? Die vraag was/is nog het
grootste probleem; we gaan
voor zoveel mogelijk kans voor
zoveel mogelijk mensen. En zo
worstelen
John
Wanyama
(UPS) en SCS samen verder.
We blijven jullie op de hoogte
houden.
Kigo Women Prison blijkt geen
stromend water te hebben.
Louter een leiding aanleggen
vanaf 'onze' Kigo Men Prison;
€ 1.000. Gaan we in Nederland
proberen om Supporters voor
te vinden.
Het personeel woont op het
gevangenisterrein en heeft
daar een kerkgebouwtje; wij
zouden het eerder een vervallen smerig kippenhok willen
noemen, zo heeft u nog nooit
een kerkgebouwtje gezien!
Nieuwe elektriciteitsleidingen
en schilderen zou al een heel
verschil zijn. € 3.000 en alles
ziet er weer - naar Ugandese
maatstaven - piekfijn uit

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

Maandelijkse ondersteuning
Groot probleem, simpele oplossing
Blijkt maandverband voor vrouwen
een groot probleem. Hadden we
net contact gelegd met een Nederlandse jonge vrouw van AFRIpads,
een Ugandese NGO, die uitwasbaar
maandverband
produceert.
De
vrouwen in Kigo Women Prison
moesten eerst wel giechelen om
Musana, maar o wat zijn ze blij.
SCS Supporters bedankt!

Rechtstreekse Support zonder strijkstok
Schoenmaker blijf bij je leest
Als goede doelen stichting is SCS in staat
om kleinschalig, maar heel direct, ondersteuning te geven. Zo is een van de gedetineerden in Kigo Prison schoenmaker. Als
je als één van hen de hele dag in de
gevangenis bent, zie je wat een belangrijke functie deze man vervult. Voor een
stukje zeep repareert hij met veel geduld voor de zoveelste keer - slippers van
medegedetineerden. Het verschil tussen
slippers of voortaan op blote voeten moeten lopen. Maar we zien hem turen, dus de
dokter gevraagd om zijn ogen op te
meten. Een brilletje: schoenmaker dolblij
en zijn 'klanten' krijgen nu betere slippers en voetbalschoenen!

Elderly & Chronicle ill Ward
Gestapeld slapen…
Het Kigo Prison Health Centre (formele naam voor het ziekenhuisje)
dat wij in Kigo Prison aan het bouwen zijn bestaat uit drie ruimten
van 8x8 meter. Een kliniek, een ziekenboeg en een slaapzaal voor
ouderen en chronisch zieken. Ook zij krijgen nu eindelijk een beetje
meer zorg. Zo hebben we gehandicapten, mensen met bijvoorbeeld
astma, spierziekten en het alom aanwezige spook dat HIV/Aids
heet. In een overvolle gevangenis
is het woekeren met ruimte dus
hebben we voor 11 stapelbedden
gekozen, 21 slaapplekken plus 1
voor de gedetineerde die 's nachts
voor de zieken zorgt.
Maar ook hier wordt weer het
grootste probleem wie ga je helpen?
Straks
zijn
alle
gedetineerden oud en chronisch
ziek hebben ze SCS al verteld. Geef ze eens ongelijk als je alleen op
een deken op het beton slaapt! Dus gaat SCS de medische staf ook
een stukje helpen met beleid bepalen.

Feitelijk…
Op de 161e plaats (NL op 3!)
van de 187 plaatsen op de
menselijke ontwikkelingsindex
blijft Uganda voor vele omvangrijke uitdagingen staan.
[United Nations HDI Table-1 2011]

Krantenverkoopster en SCS
Rose: een heel bijzonder mens

Onze eerste Ugandese SCS
Supporter doneert kleren!

SCS Supporter voor € 10
Word ook 'Tientjes Supporter'
Voor meer informatie verwijzen u graag naar onze
websitepagina:
www.secondchancesupport.org
/doneren
Triodos Bank in Zeist
rekening 19.83.79.935
t.n.v.: SCS te Woerden
IBAN: NL40TRIO0198379935
BIC:
TRIONL2U
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Kigo Prison Healthcare
Professionele medische hulp
Als een geschenk uit de hemel hoorden we dat Linda Wammes naar
Entebbe zou komen. Linda is een Nederlandse arts uit Den Haag die Musana al
vanaf haar vierde jaar kent. Spontaan
bood ze aan om Kigo Prison te bezoeken
om advies te geven hoe we met weinig
geld de gezondheidszorg in Kigo Prison
kunnen verbeteren. Dat laten we ons geen
twee keer aanbieden! De waterkwaliteit,
welke medicijnen zijn op voorraad, hoe
wordt aangevuld, de patiëntenadministratie, welke medische apparatuur heeft Kigo
Prison, enz., enz. passeerde de revue. In
korte tijd vele suggesties en inmiddels is
Linda ook al met een stuk opvolging
bezig. Weebale nyo Linda Wammes!

Tussentijdse inspectie Nederlandse ambassade Kampala
Kritisch maar positief
Op 1 maart heeft een delegatie
van zes personen van de Nederlandse ambassade het SCS project
in Kigo Prison aan een tussentijdse
gedetailleerde
inspectie onderworpen. Wederzijds is veel informatie uitgewisseld. Daarbij werden
uiteraard ook de financiën niet
vergeten. De leden van de Kigo
Music Group bleken spontaan een
lied te hebben ingestudeerd. Als klap op de vuurpijl kregen 'onze
jongens' prachtige voetballen van de ambassade cadeau. De volgende dag lazen we al een positief bezoekverslag op de website van
de Nederlandse ambassade. Onnodig te vermelden dat de Nederlandse ambassade een bijzonder gewaardeerde Supporter in een
breed scala aan SCS Supporters is, maar toch willen we dat hier wél
vermelden. Iedereen bedankt!
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.221012361329473.45500.197257747038268&type=3

Stromend water
Water is leven, hygiëne gezondheid
Stromend water, vanzelf sprekend toch?
Nou niet in Kigo Prison, maar dankzij al
onze SCS Supporters nu wél een feit.
Gewoon een aantal kranen plaatsen, maar
wat een verbetering!

Actieve SCS ondersteuning
Zij helpen ons, helpt u ook?
SCS heeft een nog steeds
groeiende groep Supporters
die ons ondersteunen.

