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Kerstkaarten actie
Toch iemand die aan mij denkt

SCS vrijwilliger Famke Wildeman
had
vele
vrienden,
schooljeugd en zelfs gedetineerden (bedankt Arjan!) in
Nederland gemobiliseerd om
kerstkaarten
te
schrijven.
Ruim 300 ter dood veroordeelden, 1.340 mannen en
vrouwen, en 150 personeelsleden van Kigo Prison zijn met
een
kerstkaart
verwend.
Prachtig om de reacties te
zien. Bedankt iedereen!

Dank en beste wensen voor alle SCS Supporters
Of we nu geel, zwart of wit zijn; onze dank aan jullie is groot!

Second Chance Support (SCS), zo'n 1.340 medemensen in en zo'n
150 medewerkers van Kigo Prison in Uganda wensen alle SCS
Supporters een goed 2014 en nog vele jaren daarna.

Ziekten inventariseren
Meten is weten

Na veel duwen en trekken
samen met Uganda Prisons
Service (UPS) is het gelukt om
een oplossing te vinden voor
het inventariseren van ziekten
in gevangenissen. In 7 talen 6
ziekten inventariseren. Nu effectief medicijnen verstrekken!

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

Lees- en lesboeken
Dozen vol kennis en kunde
Het schoolgebouw, de schooltenten en het Study Centre staan nu
stevig in Kigo Prison. Maar het
ontbrak nog aan genoeg boeken
en een goede registratie. Dat gold
zowel voor de school als voor de
bibliotheek. Dankzij vele giften
van SCS Supporters en vrienden
van Famke is het gelukt om heel
veel lesboeken aan te schaffen.
Voor de bibliotheek hebben we succesvol
een beroep gedaan op NGO Book Aid. Na
veel uitpuzzelen op internet en overleg
met de verantwoordelijke bewakers en
gedetineerden in Kigo Prison hebben we
nu een simpel maar solide uitleensysteem
opgeleverd. Inmiddels worden in de
gevangenistimmerwerkplaats
afsluitbare
boekenkasten gemaakt waarin alles netjes
kan worden opgeborgen. Dit zijn de
correctionele activiteiten die ons voor
ogen staan. Beter de gevangenis verlaten
dan hoe je er gekomen bent. Geweldig
hoeveel mensen weer hebben geholpen!

Feitelijk…
Doelstelling 1 van UPS
Aantal doden verminderen tot 1
per 1.000 gevangenen; aantal
zieken verminderen tot 10 per
1.000; verstrekken van schoon
drinkwater;
afschaffen
van
poepemmers; overbevolking in
gevangenissen
terugbrengen
tot 175%; etc., etc.
[UPS Strategic Investment Plan
III 2012/13 - 2016/17]

Kerstmis
Finale voetbaltoernooi
Vier keer per jaar een SCS
voetbaltoernooi; maar de voetballen slijten wel heel snel. Dus
nieuwe voetballen gekocht.

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
RSIN: 822364414
E-mail (ook voor afmelden):
nl@secondchancesupport.org
Website:
www.secondchancesupport.org
Na toestemming van de redactie en met bronvermelding is
het toegestaan artikelen over
te nemen en te vermenigvuldigen ©2013

Raad van Toezicht
Geloven is goed, daarnaast ook controleren is nog beter
Second Chance Support (SCS) kan alleen goed
werk doen als we daarvoor geld van anderen
krijgen. Dat vinden wij een grote verantwoordelijkheid. We zijn blij te kunnen melden dat
we nu ook een 'Raad van Toezicht' hebben.
Inhoudelijk zal Frits Langeraar
(links), policy maker van de Dienst
Justitiële Instellingen van het
Ministerie
van
Veiligheid
en
Justitie, ons adviseren / controleren, terwijl Teun
van Zutphen (rechts), directeur / eigenaar van
Administratie-kantoor Van Zutphen in Woerden het
financiële deel voor zijn rekening neemt. Ook zij
zetten zich in zonder enige vorm van vergoeding.
Dus ook hier géén strijkstok; uw geld gecontroleerd goed besteed,
dat is hoe SCS werkt!

Tegenslag (vervolg)
Zware klappen gekregen van het elektriciteitsnetwerk
We meldden het al in onze vorige
Nieuwsbrief. De computers hebben
schade opgelopen in het Study
Centre.
Alles is
weer
gerepareerd,
maar
voorkomen
is
beter dan genezen. Computeronderwijs is
belangrijk voor de reïntegratie van gedetineerden, dus hebben we alles nu nog
beter beveiligd. UPS betekent dit keer
geen Uganda Prisons Service, maar staat
deze keer voor Uninteruptable Power
Supply, een combinatie van een voeding
en een accu. In dit geval een loodzware bootaccu! Een verhaal apart
hoe we dit allemaal inclusief bestuurder William en Musana op de
brommmer vanuit de stad naar Kigo Prison hebben vervoerd.

Projecten organisatie in Uganda
Vinger aan de pols
Ook tijdens onze afwezigheid in Uganda hebben we
nu handen, oren en ogen ter plekke. Jonathan
Kasigaire die we al vier jaar kennen en trouwe
bondgenoot van SCS is nu formeel toegetreden als
onbezoldigd Project Officer van SCS in Uganda. Met
net zoveel passie om mensen in gevangenissen in
Uganda te ondersteunen als wij allemaal heeft hij al
aan een aantal vergaderingen met Uganda Prisons Service
deelgenomen.
Een lange
wens
om de
continuïteit en
professionaliteit van SCS te verbeteren is hiermee vervuld.

Actieve SCS ondersteuning
Bedrijven helpen, helpt u ook?
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