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Statiegeldzuil Albert Heijn
Vleuterweide milieubewust

Onze 'gevangenis'zuil voor uw
statiegeldbonnen stond de afgelopen weken weer bij de
Albert Heijn in Leidsche Rijn
Vleuterweide. DANK voor het
inwerpen van uw bonnen!

SCS bestuursvergaderingen
Beleid solide onderbouwd

SCS is als 'Algemeen Nut
Beogende Instelling' (ANBI)
goede doelen stichting erkend
door de Belastingdienst. Het
SCS bestuur: Jan Vastbinder,
Luuk Kops en Musana hechten
waarde aan het verantwoord
besteden van uw geld. Veel
DANK voor uw vertrouwen en
Support!

SCS veldwerkers in Uganda
Ver weg maar niet vergeten
Jonathan Kasigaire

Anti-homo wetgeving
Dat heeft alles met gevangenissen te maken
In Uganda is een wet aangenomen die homofilie strafbaar maakt.
Als reactie daarop heeft de Nederlandse regering de hulp aan de
Justice Law & Order Sector (JLOS) stopgezet. JLOS is de keten van
politie, via justitie en advocatuur tot aan de gevangenissen. Dat
Nederland geen steun wil verlenen
aan de juridische uitvoering van de
nieuwe wet is begrijpelijk, maar
waarom dan ook de steun aan
gevangenissen staken? Ugandese
gevangenissen zitten al overvol en
de humanitaire omstandigheden
zijn belabberd. Dat wordt door
deze stap van de Nederlandse
regering alleen nog maar erger! SCS heeft actief politieke partijen
benaderd in een poging dit ontij te keren. SCS heeft deelgenomen
aan een discussie in De Balie in Amsterdam, is naar de Willem
Arondéuslezing 2014 door Boris Dittrich van Human Rights Watch in
de St. Bavo in Haarlem geweest en heeft overleg gevoerd met
andere Goede Doelen op dit gebied in Uganda. Een botte bijl uit
Nederland die veel kwaad doet in Ugandese gevangenissen!

Voetbaltoernooi Pasen 2014
Vind de bal en krijg eieren
Vier keer per jaar organiseert
KIFA (Kigo Inmates Football
Association) namens SCS een
voetbaltoernooi. Dat is SCS; wij
zijn in Nederland en 'onze
jongens' organiseren het zelf. Vier
bomen in het veld waarin de bal
regelmatig zoekt raakt, maar de
pret is er niet minder om. Een
levende geit voor het winnende
team en verder luxe zaken als zeep, suiker en eieren. SCS
vrijwilliger Jonathan Kasigaire was de 'guest of honour'. Zo te zien
strak in het pak een waardig vertegenwoordiger van SCS!

Transformatie
Doe wat met je tijd in de gevangenis
Niemand wordt crimineel geboren.
Maar als je dan 'in de fout' bent
gegaan, is de keus aan jezelf. Als
je naar een ander wijst, wijzen er
drie vingers naar jezelf! Daarom
geeft SCS niemand een Tweede
Kans,
maar
proberen
we
medemensen in gevangenissen te
ondersteunen als ze die Tweede
Kans willen grijpen. Daarom hebben we 'Support' in onze naam.
Gunt u iemand een Tweede Kans, misschien wel voor het eerst?

Feitelijk…
Van straf naar correctie
Uganda Prisons Service (UPS)
blijft op korte en lange termijn
de
correctionele
filosofie
ondersteunen;
hiermee
bedoelen we de ontwikkeling
van het transformeren van
gevangenissen naar correctionele instellingen.
[UPS Strategic Investment Plan
III 2012/13 - 2016/17]

Mee op surveillance
Musana als 'Burger in Blauw'

SCS werkt aan het einde van
de Justice Law & Order Sector.
Maar wat gebeurt er aan het
begin van die keten? Heel veel!
Sorry, geheimhoudingsplichtig.

SCS Supporter voor € 10
Word ook 'Tientjes Supporter'
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Boeken
Je bent ook in de gevangenis nooit te oud om te leren
Educatie is een van de beste manieren om mensen uit de
gevangenis te houden. SCS staat synoniem voor: "De jongens
moeten beter vertrekken dan dat
ze gekomen zijn." We hebben een
prima
relatie
met
BookAid,
Kyambogo
University
en
Grassroots Uganda die ons in
Uganda voor weinig geld van
boeken voorzien. Een welkome
aanvulling op de vele boeken die
we dankzij de SCS Supporters in
Kampala hebben kunnen kopen, of
die we in onze koffers van dito
SCS Supporters vanuit Nederland hebben meegenomen. Terwijl wij
in Nederland verblijven, regelt SCS vrijwilliger Jonathan alle
contacten en transport naar Kigo Prison.

Kerstkaarten actie
Beter te vroeg dan te laat, helpt u ook?
SCS vrijwilliger Famke Wildeman had vorig jaar het idee om alle
jongens een kerstkaart uit Nederland te laten ontvangen. Een groot
succes; wat waren ze blij met uw - hergebruikte(?) - kaart! Musana
had nauwelijks ruimte in de koffer
voor eigen kleding, dus bedacht
Famke zich deze keer geen
moment om voordat er weer
geklaagd kon worden ook dit jaar
een
kerstkaarten
actie
te
organiseren. Er zijn al meer dan
700 kaarten binnen; nieuwe en
gebruikte! Gewoon het beschreven
gedeelte eraf knippen en nieuwe
wensen in het Engels op het
overgebleven gedeelte schrijven. Famke heeft 'standaard' Engelse
teksten beschikbaar, maar een persoonlijke boodschap in het Engels
is wellicht nog veel leuker. Onderteken alleen met uw voornaam.
We zoeken nog schrijvers voor de al ontvangen kaarten en
uiteraard nog meer kaarten.
Vragen? E-mail: famke@secondchancesupport.org
Bij voorbaat dank!

17 juli vertrek naar Uganda
'Like' Second Chance Support (SCS) op Facebook en volg ons
Er staat weer het nodige op de planning voor de komende zes
weken. We gaan ook nu proberen om - bijna dagelijks - foto's op de
Facebook pagina van Second Chance Support (SCS) te plaatsen.

Actieve SCS ondersteuning
Bedrijven helpen, helpt u ook?
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