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Kerstkaarten actie
Ook nu weer een succes

Dank en beste wensen voor alle SCS Supporters
Als je zelf helemaal niets meer hebt betekent 'dank je wel' alles!

Ook dit jaar had SCS vrijwilliger Famke Wildeman een
kerstkaartenactie
opgestart.
Wederom hebben velen oude
en nieuwe kerstkaarten (1.700
stuks!) voorzien van een
persoonlijke boodschap in het
Engels.
Iedereen
namens
'onze jongens', het personeel
en de kinderen
van Kigo
Prison: Bedankt!

Hoofdwaterleiding
Water leiden of lijden

Bewaker en tevens loodgieter
Nicolas
Ssettuba
in
het
pomphuis van de hoofdwaterleiding van Kigo Prison. Met
binnenbanden en tape is de
waterleiding aan de praat
gehouden tot SCS weer in
Uganda was. Soms is prioriteit
toekennen eenvoudig. Als dit
klapt is de ramp niet te
overzien! Aanpakken dus.

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

Second Chance Support (SCS), zo'n 1.360 medemensen in en zo'n
150 medewerkers van Kigo Prison in Uganda wensen alle SCS
Supporters een goed 2015 en nog vele jaren daarna.

Ownership en Self-empowerment
Ook als gedetineerde: spullen onderhouden en mouwen opstropen
Wat SCS opgeleverd heeft, moet in
goede staat blijven. Het 'ownership
programma' loopt steeds beter.
Voor ieder
stuk heeft een
gedetineerde zich aangemeld als
een rentmeester. Niet aanwijzen,
maar aanmelden, zelf mee willen
helpen en mee-denken hoe verder
te
verbeteren.
Ook
als
voorbereiding voor de tijd na de
gevangenis. Prachtig om te zien hoe plichtsgetrouw en toegewijd
velen zijn!
Daarnaast is SCS vrijwilliger Jonathan Kasigaire nu ook druk met het
'self-empowerment
programma'.
Hoe start en organiseer ik een taak
in Kigo Prison? Voor als ik straks
na vrijlating zelf een winkel of
bedrijfje
wil
starten.
Leren
organiseren, delegeren en leiding
geven. Je tijd in de gevangenis
gebruiken om op basis van
talenten je kennis en vaardigheden
verder te ontwikkelen. En zo start
SCS stap voor stap correctionele activiteiten.

Feitelijk…
Veel te vol
Aantal gedetineerden: 37.113
bij een capaciteit van: 15.077
geeft een overbevolking van de
gevangenissen van: 246%.
(in Kigo meer dan 300%!)
Landelijk in voorarrest: 19.890
en veroordeeld: 17.223 geeft
54% in voorarrest. (in Kigo
hebben we zelfs meer dan 71%
in voorarrest!)
[Uganda Bureau Of Statistics:
Census 2014]

Kerstmis
Finale netbaltoernooi
Naast voetbal voor de mannen
heeft SCS dit jaar ook een SCS
netbaltoernooi
voor
de
vrouwen ondersteund.

SCS Supporter voor € 10
Word ook 'Tientjes Supporter'
Maak iedere maand zelf € 10,over naar:
Triodos Bank in Zeist
IBAN:
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Kigo Prison Study Centre
Soms nog meer overbevolkt dan Kigo Prison zelf
Second Chance Support (SCS) is
heel veel aan het bouwen in Kigo
Prison. Dat levert mooie plaatjes
op, maar het gaat ons vooral om
wat we met zo'n opgeknapte of
nieuwe ruimte gaan doen. Het
Study Centre heeft een bibliotheek
en computer-onderwijs. Mensen
praktische kennis laten opdoen
waar ze in hun verdere leven wat
mee kunnen. Naast fictie en non-fictie vullen we de bibliotheek
steeds meer met ook praktische informatie. Boeken over timmeren,
loodgieteren en elektra. Op veel ministeries zien we nog heel veel
mensen met twee vingers typen. In Kigo Prison kunnen ze echt
leren typen. Zo maken ze straks meer kans op een baan en wordt
de tijd in de gevangenis nuttig besteed; correctionele activiteiten
noemen we dat. Beter vertrekken dan hoe je gekomen bent!

Bezoekersruimte afgerond
Het visitekaartje van Kigo Prison
Het nieuwe bezoekersraam blijkt
een groot succes. De lange wachttijden voor bezoekers zijn geheel
verdwenen. De jongens hebben na
het plaatsen van het raam niet stil
gezeten; de bezoekersruimte is
verder verbeterd en samen met de
hal geschilderd. Maar er is meer te
melden, want er is nu ook een
visitatiehokje om met privacy
gefouilleerd te worden. De ruimte heeft nu ook een geheel betegeld
toilet met een hoekje met wastafel en spiegel. Navraag bij het
bezoek: het is nu stukken beter!
Het toilet is ook voor het personeel
en waar we ook lopen, er komen
steeds bewakers op ons af om SCS
te bedanken dat ook zij nu een
fatsoenlijk en netjes toilet hebben
gekregen. Heel belangrijk voor de
motivatie, want de inzet van het
personeel is hard nodig om de
correctionele
activiteiten
ten
behoeve van de jongens te
ondersteunen. Heel veel dank aan al die SCS Supporters die deze
verbeteringen mogelijk hebben gemaakt!

Re-integratie en Feedback
Een gedetailleerde terugblik
SCS werkt niet alleen in, maar ook na de
gevangenis. Bijvoorbeeld om te controleren of we goed bezig zijn, onderhouden
we ook contacten met ex-gedetineerden.
Hoe hebben 'onze jongens' de ondersteuning van SCS ervaren? Heeft het
geholpen bij hun transformatie tot
zelfstandige, bijdragende en de wet
respecterende burgers? Hebben ze een
baan kunnen vinden? Maar ook, wat heeft
er volgens hen gespeeld in Kigo Prison
waar wij lering uit kunnen trekken? Niet
alleen een gouden bron met heel veel
inspiratie, maar vooral een Tweede Kans!

