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Pasen voetbaltoernooi
Bomen in het veld

Geen eieren zoeken met Pasen
maar voetballen. Het kleine
voetbalveld op de binnenplaats
van Kigo Prison heeft de luxe
van vier bomen; dat heeft
zelfs FC Barcelona niet in hun
stadion. Zo zoeken we tijdens
het voetballen regelmatig de
bal in de bomen!

Ministerieel bezoek
Uganda wordt niet vergeten
Lilianne
Ploumen,
Minister
voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking is
de gedetineerden in Ugandese
gevangenissen niet vergeten.

Samen
met
ambassadeur
Alphons Hennekens heeft zij
warme belangstelling voor ons
werk en de verbetering van de
humanitaire omstandigheden
die wij voor onze medemensen
in Ugandese gevangenissen nu
aan het uitvoeren zijn.

SCS veldwerkers in Uganda
Ver weg maar niet vergeten
Op dit moment is iedereen van
SCS in Nederland om nieuwe
fondsen te werven.

Actie 'Doneer een deken' succesvol afgesloten
Een warm gebaar uit Nederland
De meesten van 'onze jongens'
in Kigo Prison hadden een
paardendeken,
maar
niet
iedereen! We hadden er nog
425 nodig. We vroegen: "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?" Volgens
sommigen was dit een te ambitieuze doelstelling.
Daar dachten de SCS Supporters heel anders over! We hebben in
totaal 475 dekens kunnen kopen!
Dat betekent dat er ook 50 dekens
voor de vrouwen gekocht konden
worden. Op de foto's een korte
impressie hoe jullie 'een druppel op
een
gloeiende
plaat'
hebben
omgevormd tot 'vele druppels op
een koude vloer'. Niet alleen de
jongens zonder dekens, maar ook
gevangenis-directeur Moses
Ssentalo was zó dankbaar. Voor ons 10,- Euro per stuk (sommigen
doneerden zelfs meer), voor hen een wereld van verschil!

Wederom schilderkunst gedoneerd voor Kigo Prison
Iedereen doet ertoe - jij ook: You Matter
Bij
opbod
een
schilderij
van
kunstschilder Simon van der Weerd
via Facebook verkopen voor het
goede doel: Kigo Prison in Uganda.
Gevangenisdirecteur Moses Ssentalo
kon zijn ogen niet geloven hoe
mensen in Nederland boden voor
'zijn' Kigo. Een zinderende eindstrijd
kwam tot een ontknoping met een
gouden én
een zilveren
resultaat. Simon van der Weerd heeft zelfs
twee fraaie schilderijen gratis ter beschikking gesteld. Iedereen die heeft geboden
enorm
bedankt!
Mede
dankzij
de twee
hoogste
bieders is de 'Doneer een Deken'
actie een groot succes geworden.
Kijk ook eens op:
www.simonvanderweerd.nl/

Feitelijk…
Recente cijfers geven voor
Nederland en Uganda een vergelijkbare gevangenispopulatie.
Nederland = 82/100.000 inwoners, Uganda = 96/100.000.
USA = 716/100.000 inwoners!
[International Centre for Prison

Studies - april 2013]
SCS presentatie
Je steekt er wat van op

SCS vrijwilligers Famke en
Rien tijdens een presentatie:
op scholen, in kerken, aan
bedrijven, enz., enz. Iedere
presentatie wordt voor u als
maatwerk uitgevoerd.
Teambuilding, gezamenlijk een
goed doel steunen, themadag,
enz.? Wij komen graag unieke
ervaringen in Ugandese gevangenissen met u delen!

SCS Supporter voor € 10
Word ook 'Tientjes Supporter'
Maak iedere maand zelf € 10,over naar:
Triodos Bank in Zeist
rekening 19.83.79.935
t.n.v.: SCS te Woerden
IBAN:
BIC:

NL40TRIO0198379935
TRIONL2U

www.secondchancesupport.org
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Kigo Staff Church
Een wonder voltooid
Tijdens zijn verblijf in Kigo Prison
eind vorig jaar heeft SCS vrijwilliger
Rien van Binnendijk veel werk
verricht om een oude schuur om te
toveren in een fraaie kerk voor het
personeel. Het vele werk kwam toen
helaas net niet af. Diverse teams
(schilderen, loodgieters, metselen)
gedetineerden hebben zijn 'wonder'
nu voltooid. Weebale nyo Mr. Rain!

Deksels voor de soep badkuipen
De soep wordt niet zo heet gegeten...
We proberen zo goed mogelijk de
hygiëne te verbeteren. Ziektepreventie staat hoog op ons
verlanglijstje. Het water waarin de
bonen gekookt zijn is de dagelijkse
'soep' in Kigo Prison. Na uitlekken in
een door SCS gemaakte vergiet
wordt de 'soep' opgevangen in
badkuipen. Een lange wens is nu
vervuld; ijzeren deksels om de
badkuipen mee af te dekken. Eet smakelijk(?)

Elektriciteitsvoorziening Study Centre verbeterd
Constante prik
Het door SCS vrijwilliger Jesse de
Waard gerealiseerde computeronderwijs in het Study Centre is een
groot
succes.
Lespakketten,
roosters,
huisregels, enz.
zijn
inmiddels ook ontworpen. Verder is
Jesse nog druk met het verbeteren
van de programmatuur. Om een en
ander nog beter
te
maken
is
besloten een aparte elektriciteitsgroep naar het
Study Centre aan te leggen. De 'verdeelkast'
heeft nu een extra groepsschakelaar gekregen
en de benodigde bedrading is aangelegd. Weer
'een vonkje op een gloeiende plaat' die een groot
verschil maakt. Het beste nieuws is wellicht dat
'teacher' Aziz sinds midden juni weer vrij man is.
We zullen hem missen, maar hebben inmiddels
al weer een uitstekende opvolger.

Professionalisering kantoor
Rapporteren is een kunst
SCS wil naast de humanitaire- ook
de correctionele omstandigheden in
Kigo Prison verbeteren. Daarvoor
moeten we duidelijker aan het
hoofdkantoor kunnen rapporteren
waar het aan schort. Reden dus om
de kantoormedewerkers beter met
goede middelen te ondersteunen:
computers en een goede printer.
Barbara en Robert zijn al volop in de
weer om meer structuur in de werkzaamheden te brengen.

