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Project gaat operationeel
De derde fase
Even ter herinnering:
Fase 1: Bouw
Fase 2: Inrichting
Fase 3: Operationeel
Fase 4: Onderhoud door UPS

SCS wens u prettige feestdagen
Een groet aan warme mensen in een koud Nederland

SCS is nu Fase 1 en Fase 2
aan het afronden; we hebben
Fase 3 nu opgestart.

Hoe kunnen we Kigo Prison
ondersteunen met het beter
functioneren en administreren
van
hun
werkzaamheden?
Heel veel vragen en vooral
doorvragen, veel nadenken,
creatief zijn. Niet zo zichtbaar,
wél belangrijk!

Kigo Prison overvol
Dát kan SCS niet veranderen

SCS veldwerkers in Uganda
Ver weg maar niet vergeten
Anne-Marije Bolt
Menco Bolt
Jesse de Waard
Victor (Musana) Wildeman

Second Chance Support (SCS), zo'n 1.200 medemensen in én zo'n
150 medewerkers van Kigo Prison in Uganda wensen alle SCS
Supporters een goed 2013 en nog vele jaren daarna.

Geen praatjes maar plaatjes
Een plaatje zegt meer dan duizend woorden
"Spreken is zilver, maar zwijgen is goud" stond in de vorige SCS
Nieuwsbrief. SCS Supporters blijken een grote behoefte te hebben
aan meer plaatjes en minder praatjes. Dus meer plaatjes deze keer!
Voor wie toch meer praatjes wil lezen verwijzen we graag naar onze
website:
www.secondchancesupport.org

Nieuw lid Comité van Aanbeveling
Vijf keer kwaliteit
Afgelopen kwartaal is Peter van der Sande
toegetreden tot het SCS comité van
Aanbeveling. Peter is President van de
'International Corrections and Prisons
Association'
(ICPA)
de
wereldwijde
belangenbehartigings
organisatie
van
gevangenissen. Tot zijn aantreden was
Peter algemeen directeur van de Dienst
Justitiële Instellingen NL. Peter, Paul Geurts (ook lid van Comité van
Aanbeveling) en Musana hebben deelgenomen aan de 'African
Correctional Services Association' (ACSA) conferentie in Kampala.
Toen ook samen Kigo Prison bezocht. Met hem wordt weer een brok
kennis en ervaring aan SCS toegevoegd. Welkom Peter!

Feitelijk…
In Kigo Prison kampen we met
heel veel ziekten. Nu weer een
luizenplaag, ratten in de cellen,
de arts blijkt Hepatitis te
hebben opgelopen, TBC 2x zo
hoog als landelijk in Uganda
(bij binnenkomst proberen te
diagnosticeren en te isoleren)
en 16% heeft HIV besmetting!
Het vergt van ons dagelijkse
voorzichtigheid, maar is voor
'onze jongens' en Kigo Prison
personeel iedere dag realiteit!

Kigo Prison Staff Church
Niet te geloven

SCS vrijwilligers
Passie om medemensen te helpen

Vlnr: Menco Bolt (fase 1 & 2: bouw en inrichting), Anne-Marije Bolt
(fase 3: operationeel) en Jesse de Waard (computeronderwijs).

Kigo Prison Study Centre
Computeronderwijs in Kigo Prison; binnenkort realiteit!

SCS vrijwilliger Ds. Rien van
Binnendijk heeft een wonder
verricht: een trieste bouwval
omgetoverd in een prachtige
kerk voor het personeel!

SCS Supporter voor € 10
Word ook 'Tientjes Supporter'
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze
websitepagina:
www.secondchancesupport.org
/doneren
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Kigo Prison ziekenzalen
Deels al in gebruik genomen

Anne-Marije is druk doende om ook de operationele zaken (bijv.
werkprocessen en administratie) naar SCS kwaliteit te brengen.

Kigo Prison Secondary School
Eerst weggevaagd, maar nu staan de tenten steviger dan ooit

