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Voices over the Wall
Er zit muziek in SCS
In de Maximum Security Upper
Prison in Kampala-Luzira verblijven 420 mannen op de
dodengalerij.
In
Uganda
mogen ter dood veroordeelden
niet in de gevangenis werken,
dus wordt er veel gesport,
toneel gespeeld, getekend en
muziek gemaakt. Ze wilden
dolgraag
een
muziek-CD
maken om mensen buiten de
muren te laten horen dat zij
daar opgesloten zitten.

SCS zit in geldnood!
Ook SCS heeft nu een Euro-crisis
De bodem van de SCS schatkist is nu duidelijk zichtbaar. We
bezuinigen op veel, maar niet op effectiviteit, duurzaamheid en
kwaliteit. En we kennen geen strijkstok; vrijwel al uw geld gaat naar
het project in Uganda. Wie kent nog iemand die een eenmalige
donatie voor ons goede werk zou willen doen? Bij voorbaat dank!

Bericht van SCS Supporters?
We horen graag uw mening
"Spreken is zilver, maar zwijgen is goud" wie kent
deze spreuk niet, maar toch vragen wij als bestuur
van Second Chance Support (SCS) om uw mening,
uw suggestie, uw verhaal. Vanaf het begin is de
bedoeling van SCS geweest om er een gezamenlijk
initiatief van te maken; we doen het samen.
Sommigen doen dat door geld te doneren, anderen
in de vorm van tijd & talent, velen in Nederland, sommigen in de
gevangenissen in Uganda, maar wel allemaal samen.
Als SCS bestuur in Nederland doen we veel moeite om dat ook uit te
stralen. We proberen de SCS Supporters tijdig te bedanken (als we
over het e-mail adres beschikken en dat is bij donaties via de bank
soms een probleem). We proberen velen te informeren,
bijvoorbeeld via de SCS website, via veel actuele foto's op
Facebook, openheid te geven over de financiële
uitgaven en via deze SCS Nieuwsbrief (4x per jaar
via e-mail).

Bea is dagenlang met de twee
koren
aan
het
oefenen
geweest waarna Victor onder
zeer moeilijke omstandigheden
op Deathrow de opnamen
heeft gemaakt. In Nederland
heeft Jaap Boeschoten de
opnamen
geselecteerd
en
verbeterd en heeft Ronald
Muller de muziek-CD's gekopieerd. De CD kost € 10,00; de
opbrengst gaat volledig naar
de ter dood veroordeelden,
dus ook hier weer het principe
dat SCS geen strijkstok heeft.
Op de 'Doneren' pagina van de
SCS website kunt u een nummer beluisteren en de CD
bestellen. En de titel?
Voices over the Wall.

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

'Samen' betekent dat we ook graag aandacht
besteden aan initiatieven, suggesties en verhalen
van SCS Supporters. En ook willen luisteren naar
commentaar en kritiek hoort daarbij. Niet leuk, maar
wel goed om ook zo contact met onze Supporters te hebben.
Vandaar deze oproep. Wie heeft iets te vertellen (mag ook anoniem
als u dat wenst), wie heeft suggesties, waarom bent u SCS
Supporter, wat heeft u geraakt, etc.? Iedere Supporter is belangrijk
voor ons, dus ook uw verhaal, suggestie of anderszins. Zou u het nú
willen doen, morgen kan ook, maar dan blijft het misschien weer
liggen… We horen graag van u! nl@secondchancesupport.org

Nieuwe SCS vrijwilliger
Drie keer is scheepsrecht
Alweer een geschenk uit de hemel: SCS vrijwilliger
nummer 3! Rien en Esther van Binnendijk hebben
aangeboden dat Esther het gezin in Rotterdam zes
weken draaiende zal houden en Rien (NL 1963)
gedurende die tijd als SCS vrijwilliger in Uganda
letterlijk de handen uit de mouwen zal steken. En
zoals altijd bij SCS doet iedereen dat geheel op
eigen kosten, maar wel met veel passie.

Feitelijk…
Uganda staat qua corruptie op
een gedeelde 143-151e plaats
(NL 7!) van 183 landen. Reden
voor SCS om alleen materialen
en diensten te leveren.
[Transparency
International:
Corruption Perceptions Index
2011]

Slangen bezweren
Slangen vullen gaatjes
Kigo Women Prison had vele
scheuren in de muren en
vloeren.
Daarin
kropen
slangen met als gevolg dat
onlangs een jonge vrouwelijke
gedetineerde binnen door een
slang gebeten werd. Wat zand
en cement en ook dit is weer
opgelost!

SCS Supporter voor € 10
Word ook 'Tientjes Supporter'
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze
websitepagina:
www.secondchancesupport.org
/doneren
Triodos Bank in Zeist
rekening 19.83.79.935
t.n.v.: SCS te Woerden

Colofon
Uitgeven zonder uitgaven
De SCS Nieuwsbrief wordt
uitgegeven door:
Second Chance Support (SCS)
Schokker 3
3448 KS WOERDEN
Tel: 0348 - 431654
KvK nr: 30286689
ANBI: 76348
E-mail (ook voor afmelden):
nl@secondchancesupport.org
Website:
www.secondchancesupport.org
Publicatie in gedeelten of in
geheel is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
©2012

Kigo Prison lagere school is opgeleverd
Educatie is de beste kans op een beter leven
Een vieze donkere bouwvallige
schuur zonder meubels, als je de
stenen om op te zitten niet
meerekende. En nu drie aparte
lichte
klaslokalen met goede
stoelen en nieuwe schoolborden.
Een prima leeromgeving om te
bouwen aan je toekomst. Een
plaatje zegt meer dan duizend
woorden: wat een verschil!

Kigo Prison Study Centre ruwbouw
Alles wordt gladjes
Het Study Centre (bibliotheek en computerleslokaal) vordert goed.
SCS heeft het dak lekvrij gemaakt,
muren en wasbakken weggebroken, nieuwe wandjes geplaatst en
van stucwerk voorzien, alsmede de
vloer geëgaliseerd. De volgende
stappen zijn het schilderen en het
aanleggen van elektriciteit. Inmiddels wordt zowel in Nederland als
in Uganda hard gewerkt aan een
echt educatief computerklaslokaal
voor de supervisor en 14 leerwerkplekken.

Kigo Prison ziekenzalen
Eenvoudig maar functioneel
Ook de ziekenzalen zijn nu
opgeleverd. Meer licht, ventilatie,
schoon, anti-malaria horren, met
stromend water, een schoon toilet
en echte bedden, stoelen en een
tafel. Aan de matrashoezen en
nachtkastjes wordt nog gewerkt.
'Onze jongens' kunnen maar niet
begrijpen dat SCS dat geen luxe
noemt! Jarenlang op de grond liggen, óók als je ziek was, op een
deken, voor ons niet voor te stellen, voor hen realiteit. Niemand wil
ziek zijn, maar nu kan je echt behandeld worden.

Kigo Prison Middelbare School
Weggevaagd
Hier had een foto van de tenten met een functionerende middelbare
school op het binnenterrein moeten staan; een storm heeft anders
beslist; de stalen palen braken als luciferhoutjes! Hoe weten we nog
niet, maar we gaan het technisch én financieel oplossen, toch?
Tegenslag hoort erbij in Kigo Prison... De foto komt volgende keer!

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