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Project overdracht - fase 4
De vierde fase
Even ter herinnering:
Fase 1: Bouw
Fase 2: Inrichting
Fase 3: Operationeel
Fase 4: Onderhoud door UPS

- Inauguratie Special SCS Kigo Prison Project overdracht aan Uganda Prisons Service
In het bijzijn van zo'n honderd genodigden heeft de Nederlandse
ambassadeur in Uganda - de heer Alphons Hennekens - op 21
februari 2013 namens Second Chance Support het 'SCS Kigo Prison
Project' officieel overgedragen aan de Commissioner General of
Prisons (de opperbevelhebber) van Uganda Prisons Service (UPS),
de heer Johnson Byabashaija. De heer Hennekens noemde ons
project een goed voorbeeld hoe Nederland(ers) op een
pragmatische manier de 'Justice Law and Order Sector' in Uganda
ondersteunen. De heer Johnson - zelf jarenlang gevangenisdirecteur
van Kigo Prison geweest - bleef steeds herhalen: "I can't believe my
eyes, I know what this place was looking like!". Deze ' Inauguratie
Special' is als fotojournaal een enorm BEDANKT aan allen die op
wat voor manier ook hebben bijgedragen aan dit project. Het
project is dan wel officieel overgedragen, maar zeker nog niet af.
Mogen we op jullie Support blijven rekenen? Namens al 'onze
jongens', eigenlijk 'jullie jongens' in Kigo Prison: Weebale nyo!

Geen praatjes maar plaatjes
Een plaatje zegt meer dan duizend woorden
De Commissioner General of
Prisons, de heer Johnson
Byabashaija, wordt bij aankomst door Bea verwelkomd.

De nieuwe gevangenisdirecteur, Moses Ssentalo, geeft
uitleg over de 'Special Ward'.
"En alles wat u hier ziet is door
mensen in de gevangenissen
zelf gemaakt!"

Inspectie van de erewacht door
dhr. Alphons Hennekens, de
Nederlandse ambassadeur in
Uganda.

De Nederlandse ambassadeur
en Commissioner General of
Prisons geflankeerd door Bea
en Victor.

De ambassadeur wordt voorgesteld aan een gedetineerde
verpleger en krijgt uitleg.

Bezoek aan de nieuwe Sickbay.
Vandaag uiteraard overal roodwit-blauwe vlaggetjes.

De nieuwe tent als wachtruimte
voor de Clinic in Kigo Prison.

Twee nieuwe tenten voor de
Lagere School voor volwassenen
onderwijs.

Harriet, directeur van de Kigo
Women Prison, met Zachary,
de Regional Prison Commander
Kampala Extra Region.

Moses Ssentalo geflankeerd
door zijn voorganger Apollo (l)
en voormalig Deputy O/C van
Kigo Prison Wahid (r).

Uitleg over het unieke computer
onderwijs, enig in zijn soort, in
Ugandese gevangenissen.

Bezoek aan het Study Centre,
een combinatie van computers
en een bibliotheek.

En natuurlijk speeches...

... en nog meer speeches.
'Kigo Prison Version 2' zoals het
werd genoemd werd gevierd tot
in de kleine uurtjes.

De Commissioner General of
Prisons met zijn Personal
Assistant Florence opent de
Middelbare School in Kigo.

Bezoek aan de Kigo Prison
Middelbare School voor volwassenen onderwijs.
Educatie: dé manier om later
uit de gevangenis te blijven.
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