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Self empowerment
Zelf aan de gang gaan

SCS vrijwilliger Rien van
Binnendijk heeft naast de
nodige counselling activiteiten
onderzoek gedaan naar mogelijkheden om gedetineerden
zelf dingen te laten oppakken.
In Kigo Prison wordt alles voor
'onze jongens' beslist. Dat
willen we doorbreken, zowel
bij de gedetineerden, maar
ook bij het personeel. Lastig
om zo'n cultuuromslag door te
maken; voor iedereen!
De gedetineerden geven zelfs
het goede voorbeeld aan de
staf; spontaan is er - met
ondersteuning van SCS - een
'Art Drawing Group' gevormd,
compleet met bestuur en
natuurlijk een wensenlijst!

SCS veldwerkers in Uganda
Ver weg maar niet vergeten
Jonathan Kasigaire

Nieuw bezoekraam
Meer bezoek: betere mentale ondersteuning, maar ook beter eten
Tijdens het werkbezoek gedurende juli en augustus heeft SCS
vrijwilliger Famke Wildeman veel
werk verricht voor het deelproject 'Hoe krijgen we meer
bezoek naar Kigo Prison'.
Onderzoek van de administratie
toonde niet alleen een dalende lijn
aan van het aantal bezoekers,
maar ook veel lange wachttijden.
Het bezoek kon slechts door twee
met gaas bespannen ramen met
de gedetineerden praten. In de
metaalwerkplaats van Murchison
Bay Prison is daarom een nieuw
breed raam gemaakt waar zes
gedetineerden tegelijkertijd met
bezoek
kunnen
praten.
Na
plaatsing bleken er in het geheel
geen wachttijden meer te zijn en
namen ook snel de bezoekersaantallen toe. Bezoekers nemen
voedsel mee en dat is hoognodig
om in Kigo Prison te kunnen
overleven. De Gate Lodge is ook
aangepakt; een visitatiehokje,
een
betegelde
toilet
voor
bezoekers en personeel met
stortbak,
een
wastafel,
wat
muurtjes
en
geheel
nieuwe
verlichting. Zo kon SCS met
eenvoudige middelen ook nu weer
diverse problemen oplossen. Dank SCS Supporters voor jullie giften!

Ondersteuning van moslims
Voor SCS is iedereen gelijk
De katholieken en protestanten
mochten al voor hun religieuze
activiteiten gebruik maken van de
twee grote tenten die SCS op het
binnenterrein voor de school had
neergezet. Voor de moslims was
het behelpen in de open lucht. Na
een oproep in Nederland is er geld
ingezameld voor een tent voor de
moslims. Moslims, maar ook nietmoslims hebben gedoneerd. DANK! We zijn er nog niet, maar
hebben al wel besloten dat we in december ook aan de moslims in
Kigo Prison een tent als goed onderkomen gaan verstrekken.
En net als met Pasen en Kerstmis hebben we met het Suikerfeest na
de Ramadan een fantastisch voetbaltoernooi mogen meemaken.
Voor iedereen, want voor SCS is iedereen gelijk!

Feitelijk…
Naleving mensenrechten
"Vermindering van schending
van mensenrechten per categorie zowel voor gedetineerden als voor staf tot nul."
[UPS Strategic Investment Plan
III 2012/13 - 2016/17]

Lerarenoverleg
Hoe verbeteren we de school?

Famke Wildeman heeft het
initiatief genomen om de
leraren en schoolleiding regelmatig overleg te laten hebben
over het te voeren beleid van
de school. Voor ons lijkt dat
normaal, maar in Uganda kan
een zetje in de goede richting
vaak veel verbetering brengen.
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Penningmeester Jan Vastbinder ligt in ziekenhuis
Onze SCS 'motormuis' heeft een ongeluk gehad
Na een heftig motorongeluk op zaterdag 20
september ligt Jan in het Radboud Ziekenhuis in
Nijmegen. Iets wat in het SCS bestuur nooit zal
gebeuren; Jan werd over het hoofd gezien! We
zullen het voorlopig zonder de zeer kritische en
opbouwende opmerkingen en suggesties van Jan
moeten doen; die zullen we missen. Maar nog
belangrijker is dat we Jan - ook vanuit de SCS
Nieuwsbrief - een voorspoedig herstel toewensen.

Beginnend lezen
Eenvoudige leesboekjes blijken doorslaand succes
Kleine dingen hebben soms grote
gevolgen. Om velen te ondersteunen met beginnend lezen
heeft Famke Wildeman in Kampala
voor de bibliotheek tassen vol met
eenvoudige boekjes gekocht. Het
aantal
uit
de
gevangenisbibliotheek geleende boeken is
gestegen van 20 naar 60 per dag!
En dat in een land als Uganda
waar nauwelijks een leescultuur
is. Zo bestrijdt SCS de laaggeletterdheid onder gedetineerden!

Kerstkaarten en loombands actie
Wie heeft er nog kerstkaarten en loombands (elastiekjes) over?
Ook dit jaar willen we alle jongens een kerstkaart uit Nederland
laten ontvangen. 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 ook nog
schrijvers voor de al gekregen lege kaarten. Bij voorbaat DANK!
Wie heeft nog loombands over? Ook die willen we weer graag begin
december mee naar Kigo Prison meenemen.
Vragen? E-mail: famke@secondchancesupport.org

Computeronderwijs ligt (tijdelijk) plat
Nieuwe techniek draaiende houden blijkt moeilijk in Kigo Prison
SCS vrijwilligers, dus ook Jonathan
Kasigaire, gaan graag langs bij
'onze' Ugandese SCS Supporter
Rose Arora; dat is altijd plezier!
Maar het kan niet altijd feest zijn
en eerlijk gezegd zit het vaak ook
behoorlijk tegen. Zo ook met het
computeronderwijs, de 'uitvinding'
van SCS vrijwilliger Jesse de
Waard. Ondanks zijn hulp vanuit
Nederland wilde het niet lukken.
We hebben de server dus maar
meegenomen naar Nederland.
Jesse heeft al verbeteringen aan
de hardware gemaakt en is nu
volop bezig om ook de nieuwste
software te installeren. Een geluk
bij een ongeluk. Wat zullen de
jongens in december blij zijn als
alles weer als vanouds werkt!

