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Keep Kigo Prison Clean
Binnen schoner dan buiten

In Uganda gooit iedereen alles
zo maar op straat. Resultaat is
dat een prachtig land vervuilt
en dat bij tropische regenbuien het riool verstopt en de
straten onderlopen. Er is nog
een lange weg te gaan, maar
ook hier probeert SCS haar
steentje
aan
een
betere
toekomst bij te dragen. Dat
geldt niet alleen voor 'onze
jongens', maar net zo goed
voor het gevangenispersoneel.
Rond de barakken is het al net
zo'n zooitje als overal op
straat. Veel praten over een
betere toekomst, de vrouwen
van
het
personeel
erbij
betrekken, maar ook een
alternatief
bieden
is
het
devies. We zijn de actie 'Keep
Kigo Prison Clean' begonnen.
Gedetineerden hebben stevige
metalen
standaards
voor
vuilniszakken gemaakt. Exgevangenen zijn nu netter dan
burgers buiten! Net als alle
andere projecten van SCS:
simpel, goedkoop en mensen
het vooral zelf laten uitvoeren.
Ook dat is SCS!

SCS veldwerkers in Uganda
Ver weg maar niet vergeten
Jonathan Kasigaire

Inspectiebezoek Frits en Beppie Langeraar
Geloven is goed, maar controleren is beter
We proberen zo goed mogelijk te
vertellen wat wij allemaal in Uganda
bereiken. Wat we doen, doen we
naar eer en geweten zo goed
mogelijk. Second Chance Support
(SCS) heeft echter ook een Raad
van Toezicht. Als professional in de
gevangeniswereld
bekijkt
Frits
Langeraar de inhoudelijke kant van
onze werkzaamheden. Zo kwam hij
samen met zijn vrouw Beppie
– uiteraard op eigen kosten; zo gaat
dat binnen SCS – in januari naar
Uganda voor inspectie en advies.
Vele bezoeken en gesprekken met
betrokkenen van directie tot op de
werkvloer en uiteraard ook met vele
gevangenen
vonden
plaats.
Waardevolle nieuwe inzichten en
ideeën waren het gevolg. Genoeg
stof tot nadenken en vele nieuwe
dromen. Als we weer wat geld hebben gevonden gaan we ook die
proberen in realiteit om te zetten.

Tweede medisch adviesbezoek
Onverwacht nieuw initiatief
Ze was al eerder om ons met advies bij te
staan in Kigo Prison, Linda Wammes. Nu
kwam ze samen met partner Leendert-Jan
Doornbos. Linda werkt als arts bij het
Ugandese Virus Instituut in Entebbe. Een
arts die ons wil helpen de medische zaken
in Kigo Prison te verbeteren komt altijd
gelegen! Sowieso een goed moment nu we
een nieuwe Clinical Officer hebben – een
echte arts hebben we niet in Kigo! Na de
ronde door het ziekenhuisje hebben we de
rest van Kigo Prison laten zien. LeendertJan was gegrepen door het gebrek aan
malaria preventie. Geheel op eigen initiatief is hij een inzameling
gestart voor anti-malaria horren in de 31 cellen. Het resultaat is dat
we bij ons volgende bezoek aan Uganda alle cellen van anti-malaria
horren kunnen voorzien! DANK aan allen die op de schreeuw om
hulp van LJ hebben gereageerd! Wat zullen 'onze jongens' blij zijn!

Het werk gaat door ook als wij er niet zijn
SCS vrijwilliger Jonathan Kasigaire houdt een oog in het zeil
“Hoe krijgen jullie het in Afrika voor elkaar dat het werk gewoon
doorgaat als jullie er niet zijn?” Ons geheime wapen is SCS
vrijwilliger Jonathan Kasigaire die in teamverband met gevangenisdirecteur Moses Ssentalo doorwerkt. Graag verder vertellen!

Feitelijk…
Leren lezen
Het percentage analfabeten is
over geheel Uganda genomen
27%. [CIA World Fact Book]
Omdat educatie een van de
beste activiteiten is om uit
gevangenissen
te
blijven
investeert SCS zwaar in basiseducatie (lagere- en middelbare school), in beroepsopleiding en een bibliotheek en
computeronderwijs
in
Kigo
Prison.

Loombands
Still going strong

Weet u het nog, de elastiekjes
om bijvoorbeeld armbandjes
van te maken? Ze zijn er nog
altijd druk mee bezig. DANK!
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SCS bestuursuitbreiding
Vijf weten meer dan drie
In Second Chance Support (SCS) is altijd
veel te doen, ook al zie je dat aan de
buitenkant niet altijd. Ook is er veel
creatief denkwerk nodig hoe met weinig
middelen veel te bereiken. Vaak is het
zorgvuldig afwegen wat we willen gaan
aanpakken en wat dus noodzakelijkerwijs
moet wachten. We vinden het uitgeven
van geld van SCS Supporters een hele
verantwoording die veel zorgvuldigheid
vereist. Ook als door de Belastingdienst
erkende ANBI goede doelen stichting
wordt
van
het
bestuur
kwaliteit,
zorgvuldigheid en professionaliteit verwacht met goed onderbouwde
plannen en projecten ten nutte van het
algemeen. We zijn blij dat we het SCS
bestuur hebben uitgebreid met Rachel
Kalkman die als afgestudeerd basisarts een
aanvulling
in
expertise
is
op
het
focusgebied van gezondheidszorg. Tevens
heeft zij de taak van penningmeester op
zich
genomen.
Famke
Wildeman
is
toegetreden als lid en brengt veel kennis en
ervaring mee op basis van haar werk in
Uganda en met name in Kigo Prison. Al met
al een verbetering en verjonging op
bestuurlijk vlak. Toekomst gegarandeerd!

Een echte Workshop
Goed aan de slag met beroepsonderwijs
“Beter de gevangenis
verlaten dan hoe je
gekomen bent”, dat is
waar SCS mee bezig is.
Naast basis-educatie, met
andere woorden gewoon
naar school gaan, kan dat
ook bestaan uit een stuk
beroepsopleiding.
De
huidige
Workshop
– nou ja, ook maar een
oude schamele ruimte –
zouden
we
graag
ombouwen
naar
een
natte ruimte met extra wc's en douches; douches zijn momenteel
sowieso niet in de Kigo Prison cellen te vinden! Dan is er nog slechts
één andere ruimte die momenteel voor opslag gebruikt wordt. Met
veel kunst en vliegwerk zouden we die wellicht kunnen ombouwen
tot een goede Workshop. Om zover te komen is nog veel denkwerk
en overleg nodig. Hoe die ruimte er nu uitziet is op de foto te zien.
Dromen zijn bedrog? Volgens ons niet! Zo begrijpt u een stukje van
het vele denkwerk binnen SCS dat niet op foto's te zien is.

Verlenging NGO-certificaat in Uganda
Hoe ga je om met bureaucratie en corruptie
Het is niet altijd feest in Uganda. Zo zijn we al lange tijd bezig om
onze registratie als NGO (goede doelen stichting) te verlengen. Even
langs kantoor gaan zoals in Nederland is er niet bij. Tot en met de
opperbevelhebber van het gevangeniswezen in Uganda is ermee
bezig om dit gedaan te krijgen. SCS blijft op een goede afloop
rekenen omdat we zo'n certificaat simpelweg nodig hebben voor
fondsenwerving. En geld, dat hebben we heel hard nodig!

