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Nieuwsgierig?
Ga naar de SCS website!
Heel
veel
zaken
ordelijk
gerangschikt
tot
hapklare
brokjes, interessante verhalen
(van gevangenispersoneel, van
onszelf en van mensen in de
gevangenis!), foto's, filmpjes
en nog veel meer staan op u
te wachten op de SCS website.
Neem een kijk in het dagelijks
leven in een Ugandese gevangenis. Kom kijken wat SCS
van uw geld doet en waarom.
Gewoon doen! Lees verder op:
www.secondchancesupport.org

Uitstapje naar de vrouwen
Ook zij stromend water
In de vorige Nieuwsbrief vermeldden we al dat wij de
dames van de Kigo Prison
Women Section van AFRIpads
uitwasbaar
maandverband
hadden voorzien. Wel lastig als
er helemaal geen stromend
water is!

In juni hebben we 200m dikke
leiding ingegraven en ja hoor:
de hele vrouwengevangenis
liep onder water. Alles bleek te
lekken. Weer een lading loodgieterspullen
verder
werkt
alles nu prima. Veertig vrouwen dolgelukkig gemaakt met
stromend water; alle SCS
Supporters heel, heel hartelijk
bedankt!

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

Bericht van de Penningmeester
Kwaliteit zonder keur
Second Chance Support streeft al vanaf het begin
naar een optimale en efficiënte besteding van uw
giften. Tot op heden hebben we nog steeds kunnen
realiseren dat minimaal 99% van uw giften rechtstreeks ten goede komt aan de ondersteuning van
gedetineerden in Uganda. Alle kosten in Nederland,
behalve de Kamer van Koophandel, website hosting
en de bankkosten, betaalt het bestuur privé.
In Uganda willen we het project maximaal effectief laten zijn, en dat
kan alleen door begeleiding en controle van een veldwerker ter
plaatse. Maar ook daar besteden we minimaal 99% van de gelden
aan het project zelf, mede doordat het meeste door de gedetineerden zelf wordt uitgevoerd. We ontkomen in Uganda helaas niet aan
de kosten voor de huur van een flat (inclusief nutskosten) voor onze
veldwerker om te wonen, alsmede de kosten voor visa en werkvergunningen. Overige uitgaven zoals vliegkosten, maaltijden, etc.
komen voor privérekening van de vrijwilligers.
Veel organisaties steunen alleen goede doelen die een keurmerk
hebben, zoals een CBF-keurmerk. Echter zo’n keurmerk kost geld,
teveel geld naar onze mening. Bovendien mag je met een CBFkeurmerk ook tot 25% van de giften besteden aan overhead (salaris, auto’s, fondsenwerving, etc.). Deze - eenmalige en jaarlijks
terugkerende - kosten, maar vooral het feit dat tot 25% van de
giften gespendeerd mag worden aan andere zaken dan het doel
zelf, ondersteunen zeker niet de doelstelling van Second Chance
Support om uw giften maximaal, bij voorkeur meer dan 99%, aan
de gedetineerden in Uganda ten goede te laten komen. Met andere
woorden Second Chance Support hanteert veel stringentere doelstellingen! Het bestuur van Second Chance Support is daarom van
mening dat een CBF-keurmerk niet nagestreefd dient te worden.
Mocht u meer willen weten? Second Chance Support (SCS) Supporters hebben het recht om te allen tijde gedetailleerd inzage te
vragen in alle bestedingen! Vraag er gerust om.
Jan Vastbinder - SCS Vicevoorzitter en Penningmeester

Nieuwe SCS vrijwilliger
Duik in het diepe
Gedurende zes weken in mei en juni is Henric van Zijl SCS in
Uganda als vrijwilliger komen helpen. Voor de 32
cellen van Kigo Prison is een aanvang gemaakt met
het maken van bordspellen: schaken, dammen, ludo,
een soort 'mens erger je niet' en 'ladders & snakes'.
De jongens leren hoe je zoiets aanpakt, hoe de spellen op multiplex te schilderen en honderden mahonie
randjes netjes onder verstek zagen. Maar ook veel
praten, luisteren en hen laten blijken dat er ver weg
mensen om hen geven. De eerste keer Afrika en de eerste keer in
een gevangenis, dus vele ervaringen rijker is Henric eind juni weer
naar Nederland teruggekeerd. Weebale nyo Henric!

Feitelijk…
2.500 gedetineerden kampen
met
zware
ondervoeding.
[Uganda Prisons Service (UPS)
Programme 04: Prisons Medical Services. Augustus 2010]

SCS in het hele kleine
Microscopen gekregen
Met heel veel dank aan Lab
Recycling. Wie het (hele)
kleine niet eert…

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
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Paul Geurts bezoekt SCS Uganda
Aanbeveling van een lid van het SCS Comité van Aanbeveling
Ik wil kort berichten van de gelegenheid die ik gehad heb om Victor,
zoals jullie weten onze noeste SCS werker in Uganda, te bezoeken.
Laat ik beginnen mezelf voor te
stellen. Mijn naam is Paul Geurts.
Ik ben sinds enkele jaren een van
de mensen die SCS ondersteunen
als lid van het Comité van Aanbeveling. Ik heb vele jaren in
Nederland bij het gevangeniswezen gewerkt als gevangenisdirecteur en ben nu begonnen aan een
nieuwe uitdaging als VN gevangenisadviseur in Zuid-Sudan.
Op weg naar Juba heb ik een
tweetal dagen de gelegenheid
gehad om met Victor, en de aanwezige vrijwilliger Henric, kennis
te maken in hun leef- en werkomgeving. Met dank voor de gastvrijheid; ik heb een geweldige eerste
indruk van Kampala gekregen.
Maar daar kwam ik natuurlijk niet voor naar Kampala. Als gevangenisman wilde ik natuurlijk Kigo Prison bezoeken en kijken waar wij
als SCS mee bezig zijn. Wat ik gezien heb is niet mis. Ik weet
natuurlijk dat het budget van SCS niet groot is, maar ik heb nu met
eigen ogen kunnen zien wat wij als SCS met die beperkte hoeveelheid Euro’s kunnen doen en ook wat dit feitelijk voor de gevangenen oplevert.
Een ziekenhuisje met goede bedden betekent dat zieken niet meer
op de grond hoeven te liggen en dat chronisch zieken beter verzorgd kunnen worden. Stromend water in de gevangenis betekent
minder zieken door meer hygiëne. Les in een leslokaal met voldoende licht en een fatsoenlijke stoel, een schoolbord, een schrift
en een pen betekent een tweede (betere) kans in de (vaak verre)
toekomst in vrijheid. Ik heb mogen zien hoe SCS voor gedetineerden, maar ook voor de medewerkers in de inrichting, niet alleen
hoop brengt op een betere toekomst, maar die hoop ook invulling
geeft.
De waterleiding is er met stromend water voor de keuken, het
ziekenhuisje en voor de gedetineerden. En ook het personeel krijgt
eindelijk weer drinkwater. Het ziekenhuisje en de afdeling voor
chronisch zieken is bijna klaar. Nog een paar restpunten en ze
kunnen in gebruik genomen worden. De apotheek is nu, door de
overheid van Uganda, voorzien van meer medicijnen. Door het werk
van SCS pakt ook de overheid haar verantwoordelijkheid beter op!
De leslokalen zijn zo goed als klaar. En erkende vakdiploma’s voor
de gedetineerden die SCS meehelpen; heel belangrijk!
Veel bereikt, maar ook nog veel te doen. De waterleiding moet nog
worden uitgebreid. De computers voor het onderwijs moeten nog
komen. Er is nog veel geld nodig. Laat uw buren, vrienden, familieleden en bekenden zien wat Second Chance Support doet en nog wil
doen. Geef SCS de kans om door te gaan met het werken voor
mensen die voor wat ze hebben gedaan niet alleen als straf de
opsluiting in een gevangenis krijgen, maar ook in een mensonterende en levensbedreigende situatie worden opgesloten.
SCS, Victor en de gevangenen rekenen op u!

Actieve SCS ondersteuning
Organisaties helpen, u ook?
SCS heeft een nog steeds
groeiende groep Supporters
die ons werk in Ugandese
gevangenissen ondersteunt.

