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Subsidieaanvraag
Pecunia non olet

Geld stinkt niet; is in Uganda
wél vies, maar dat terzijde.
Het leuke van Uganda is dan
wel weer dat we met weinig
geld heel veel goeds kunnen
doen. Fondsenwerven valt op
dit moment niet mee; iedereen
herinnert ons aan de crisis in
Europa. Hadden we die maar
in Uganda, wat zou dat een
grote vooruitgang betekenen!
Via ambassades geven landen
ontwikkelingshulp, óók aan
goede doelen stichtingen zoals
SCS. Zo ook de Nederlandse
ambassade die ons in 2011
grandioos met een subsidie
geholpen heeft. We werden
door hen getipt dat de Japanse
ambassade
dit
jaar
nog
financiële ruimte heeft. Dat
betekende de afgelopen tijd
heel veel formulieren invullen
en nu afwachten of we in een
zeer concurrerende strijd geld
voor Kigo Prison kunnen
krijgen. Duimen jullie mee?

SCS veldwerkers in Uganda
Ver weg maar niet vergeten
Vanaf 4 december 2013 zijn
Victor en Famke Wildeman
weer in Uganda.

EID voetbaltoernooi
Iedereen gelijkelijk behandelen
In Uganda zijn er drie religies:
Protestantisme, Katholicisme en
de Islam leven in vrede naast
elkaar. Kwam de vertegenwoordiger van de Kigo moslims vragen
hoe dat nou met SCS zat in het
kader van iedereen gelijkelijk
behandelen. Er was tot nu toe wel
een voetbaltoernooi met Pasen en
Kerstmis, maar niet met Eid-suikerfeest. Oei, daar had hij een punt!
Na contact opnemen met moslims in Nederland hebben zij daarop
een collecte georganiseerd en in korte tijd voldoende geld bij elkaar
gebracht. Fantastisch! En intussen heeft het allereerste EID
voetbaltoernooi in Kigo Prison plaatsgevonden. Het gaat om vele
uren plezier, afleiding van de zorgen, de SCS wisselbeker en de
prijzen, een pure luxe in de gevangenis: eieren, suiker, zeep en een
levende geit. Namens 'de jongens' iedereen die dit mogelijk heeft
gemaakt enorm bedankt! En in 2014? Uiteraard zijn er dan weer
voetbaltoernooien met Pasen, Onafhankelijkheidsdag, EID en Kerst!

Nieuwe Actie 'Support hun Studie'
Doneer 7 Euro voor een boek
Zoals de meesten van jullie weten
beschikt Kigo Prison mede dankzij
al onze trouwe SCS Supporters nu
over een goed schoolgebouw en
twee tenten voor het geven van
onderwijs. Ook zijn er nu goede
schoolborden en schoolstoelen.
Gedetineerden
geven
volwassenenonderwijs aan lotgenoten in
de lagere en vier klassen van de
middelbare school. Wat ontbreekt
zijn lesboeken en boeken ter ondersteuning: boeken voor
onderwijzers, oefenen in lezen (analfabetisme!), naslagwerken,
atlassen, woordenboeken, noem maar op. We zamelen nu geld in
om gedurende december en januari deze boeken aan Kigo Prison te
kunnen doneren. Daarnaast willen we een goed voorraad- en solide
uitleensysteem voor de bibliotheek
opzetten.
Een studieboek kost gemiddeld
€ 7,=. We hebben voor circa
€ 3.400,= aan boeken nodig.
Ambitieus? Zeker, maar aan ons
zal het niet liggen! Educatie is de
beste manier om mensen uit de
gevangenis te houden. En laat dat
nu juist ons uiteindelijke doel voor
Kigo Prison zijn. Helpen jullie mee?
Triodos Bank in Zeist, t.n.v.: SCS te Woerden
Rekening 19.83.79.935, IBAN: NL40TRIO0198379935
Support hun Studie: doneer 7 Euro voor een boek.

Feitelijk…
Spontane acties, altijd fijn...
Deze keer een feit dat "wie de
jeugd, de toekomst heeft".
Jonathan Adams (11) uit
Woerden is spontaan met
warme croissants als ontbijt
langs de deur gegaan als
ondersteunende
actie
voor
SCS.

Zo zie je maar dat SCS
vrijwilliger zijn niet hoeft te
betekenen dat je dan ook naar
Kigo Prison in Uganda dient af
te reizen. Jonathan heeft zo
€ 50,= opgehaald! Heb je ook
een idee hoe je ons werk in
Kigo Prison kunt steunen, ga
aan de slag. Zo nodig kijken we
samen hoe we er een succes
van kunnen maken. We horen
graag van jullie als jullie ook
iets willen ondernemen!

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
/doneren

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.
©2013

Bespaar op uw vaste lasten .nl
Steun uit onverwachte Achterhoek
Tijdens vakantie in Neede (Gld)
raken we op de jaarlijkse jammarkt in gesprek met Diana, een
stoere onderneemster die gratis(!)
advies wil gaan verstrekken om
op uw vaste lasten te besparen.
Lees er meer over op internet. Wij
geïnteresseerd in wat zij zoal wil
realiseren; zij toont belangstelling
wat wij met SCS willen bereiken.
Komt ze spontaan met het aanbod
dat onze documentatie in een van de vitrines van haar pand mag
hangen! Ga eens naar Neede (nabij Enschede, wat een prachtige
omgeving!) en kijk middenin de Oudestraat in het hart van het
centrum naar onze informatie. Doe dan gelijk Diana de hartelijke
groeten; een jonge vrouw met het hart op de goede plaats!

Tegenslag
In goede en in slechte tijden
Normaliter zijn we blij als we elektriciteit
in Uganda hebben, maar deze keer
maakte Umeme, de landelijke elektriciteitsdistributeur, het wel heel erg bont.
Dusdanig enorme pieken op het net dat
zelfs de door ons geplaatste spanningsstabilisator het heeft begeven. Het
'levenswerk' van SCS vrijwilliger Jesse de
Waard (19) - het computeronderwijs in
Kigo Prison - lag dagenlang plat. Helaas
dus
weer
een
strop
voor onze Penningmeester! Vijf
power supplies, de spanningsstabilisator en de netwerk switch
raakten defect. Vanuit Nederland
hebben we de reparatie begeleid
en is alles toch weer goed
gekomen; met uitzondering van
de pijn in de portemonnee dan.

Second Chance Support (SCS) op de fles
Zelfs 'Appie' doet mee
Famke Wildeman gaat gedurende december en januari voor de derde keer mee
naar Uganda. Zinvol bezig zijn, maar daar
is wel geld voor nodig. Famke zit dus niet
stil en heeft de Albert Heijn Vleuterweide
in Vleuten bereid gevonden om een SCS
statiegeld zuil - in de vorm van een
gevangeniscel - bij de flessenautomaat te
mogen plaatsen. En nu maar hopen dat
een heleboel mensen statiegeldbonnetjes
in de SCS zuil
werpen! Ook
is Famke oude
printer en kopieermachine toner-cassettes en oude
mobiele telefoons aan het inzamelen.
Voor SCS weer een paar kwartjes en ook
nog goed voor het milieu!

