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Naar de tandarts
Kiezen of trekken

De tenten staan aan de grond genageld
Van zeil, maar nu toch muurvast

van
je
fouten
kan
je
leren

Een trotse kleermaker Isaac
bij de opgeknapte tandartsstoel van de Clinic.

Kigo Prison op de kaart
Trots en niet vergeten
Een goede gevangenis wordt
gemaakt door goed personeel.
Vanaf het begin wilden wij het
personeel trots bijbrengen.

Maar ook wij voelden ons zo af
en toe van alles en iedereen
verlaten. Tijd om een goede
bewegwijzering aan te brengen; niet alleen het bezoek,
maar ook de omgeving laten
weten waar Kigo Prison staat;
dat Kigo Prison bestaat!
Samen Kigo Prison verbeteren.

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

Volgens het Project Plan moesten er drie tenten op de binnenplaats
van Kigo Prison komen. Een als wachtruimte voor de Clinic en twee
als leslokalen voor de school. En toen kwam die beruchte storm!
Alle koppelstukken zijn in de Murchison Bay Prison Metal Workshop
met dwarsbuizen verstevigd. Vanuit Nederland is 400 meter nylon
koord van 6 mm meegenomen om kruisverstevigingen te maken.
Alle palen zijn nu van ijzeren grondankers en platen voorzien. De
wachtruimte
wordt
inmiddels
'multifunctioneel' ingezet, ook als kerk,
moskee, vergaderzaal en sociale ontmoetingsplaats (lekker in de schaduw). De
leslokalen huisvesten nu de Lagere School
die met de drie klassen Middelbare School
stuivertje heeft gewisseld. De Middelbare
School heeft nu voor iedere klas een eigen
lokaal in het schoolgebouwtje naast de
keuken. Was niet zo bedoeld, maar ook wij
leren van onze fouten. En 'onze jongens'
leren nu voor een toekomst na detentie;
om niet meer naar Kigo terug te komen!

Nieuwe Actie: Doneer een Deken voor 10,- Euro per stuk
Haal 'onze jongens' van de cementvloer
In de cellen van Kigo Men Prison is er geen meubilair: geen stoelen,
geen tafels, geen bedden. Het zijn kale cellen van 8 x 8 meter.
'Onze jongens' liggen op de cementvloer: niet in een bed, niet op
een matras, daar is geen geld en geen plaats voor met vaak meer
dan 40(!) jongens in één cel! De meesten hebben een paardendeken, maar niet iedereen; we hebben er nog 425 nodig. Een goede
paardendeken kunnen we voor 10,- Euro per stuk in Kampala
kopen.
Wie wil 10,- Euro doneren om zo een van 'onze jongens' in de cellen
van Kigo Prison niet langer op de kale
cementvloer te laten liggen?
Bank: Triodos Bank te Zeist
19.83.79.935
tnv: Second Chance Support (SCS)
te Woerden
ovv: Doneer een Deken
IBAN: NL40TRIO0198379935
BIC: TRIONL2U

Feitelijk…
Eind februari werden heel veel
jongens
in
Kigo
Prison
doodziek;
niemand
wist
waarvan. Gelukkig kwam de
medische dienst van het UPS
hoofdkantoor in actie om te
meten wat er mis was: typhus!
3 doden, de jongste slechts 22
jaar oud...

Kigo Prison Study Centre
Educatie: de beste manier om uit de gevangenis te blijven

Extra boeken
Geen boekenbal, wel blij

Het Study Centre bestaat uit een bibliotheek en veertien individuele
werkplekken voor computeronderwijs. Alles is gemaakt door gedetineerden als een stuk vakopleiding. We hebben nog een 'uitdaging'
om aan voldoende en kwalitatief goede boeken te komen, maar
Kigo Prison heeft voor het eerst nu een echte bibliotheek.

Famke de Vries had geld over
van een speciale actie. Van dat
geld heeft zij samen met
school-manager
Nelson
bijbels, school- en andere
boeken in Kampala gekocht.
Iedereen blij met deze luxe in
Kigo Prison!

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
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Afsluitbare kasten bij de werkplek van de Supervisor. Hij bedient
met de server de veertien cliënt computers. Vier gedetineerde
coaches helpen de studenten. Van het prille begin 'hoe werkt een
computermuis', via een type-training, naar 'hoe type ik een brief'.
Na opsluiting van de jongens is het personeel aan de beurt; als zij
beter met computers kunnen omgaan, kunnen we de kwaliteit van
de organisatie verbeteren. Over 'een verschil maken' gesproken!

Er valt nog zoveel te wensen
Dromen zijn geen bedrog
Er is echter wel een groot verschil tussen dromen en beloften. Een
droom is iets dat we graag willen realiseren, maar we hebben er
(nog) geen geld voor. Een belofte is iets dat we echt gaan realiseren; daar hebben we dankzij onze Supporters het geld voor.

Verbeteren Carpentry

Verbeteren Workshop

Opknappen 'Recreatieruimte'

Schilderen Cellen

