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Anti-malaria horren
Twee muggen in één klap
In Kigo Prison zijn 31 cellen
van 8 x 8 meter. In iedere cel
slapen 40 mensen. Per cel zijn
er 4 ventilatiegaten met een
traliewerk, maar zonder glas.

Fijn voor de ventilatie, maar
ook een prima ingang voor
muggen met veel malaria
zieken als gevolg.
Gelukkig hebben we ook onder
de SCS Supporters mensen
met passie, zo ook LeendertJan en Linda, beiden in de
medische sector werkzaam
nota bene in Entebbe Uganda!
Tijdens hun bezoek aan Kigo
Prison (zie vorige Nieuwsbrief)
besloten zij spontaan een actie
te starten 'Twee muggen in
één klap', zo simpel kan het
zijn! En nu zijn we al volop
bezig met de voorbereidingen
en hebben we in Nederland
inkopen gedaan voor die
spullen die we niet lokaal in
Uganda kunnen krijgen.

En zo wordt ook deze droom
weer realiteit. En uw droom?

SCS veldwerkers in Uganda
Ver weg maar niet vergeten
Jonathan Kasigaire

Mega-donatie Gereformeerde kerk Bennekom
Wonderen bestaan nog
Je hebt een neef en nicht, Dick en Annie, en wordt door hen
uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitter van de diaconie van
de Gereformeerde Brinkstraatkerk in Bennekom: Daan.
"Daan wil SCS de kerkcollecte van de
Brinkstraatkerk overhandigen." Alle SCS
Supporters zijn ons even lief, laat daar
geen twijfel over bestaan. Maar mogen we
deze keer de mensen achter deze SCS
Supporters even in het Ugandese zonnetje
zetten? Omdat er helemaal niets aan hulp
geboden
wordt
aan
mannen
in
gevangenissen in Uganda zijn wij dit werk
gaan doen. Maar daar ligt nu juist het
probleem; wie geeft er nou geld voor dat
doel? We ervaren bijna iedere dag hoe
moeilijk het is om voor hen geld bij elkaar
te sprokkelen. We zijn daarom niet voor
niets zo dankbaar aan hen die onze passie
voor deze doelgroep wel ondersteunen. Zo ook de mensen van de
Gereformeerde Brinkstraatkerk in Bennekom, aangespoord door het
PR-werk van onze neef en nicht. Zoals ik hierboven al schreef:
wonderen bestaan nog. We hopen wel dat niet alleen de goede
gevers in Bennekom, maar alle SCS Supporters ons op Facebook, of
via de SCS website, volgen als we in Uganda aan het ploeteren zijn.
Ook daar, misschien wel juist daar, hebben we jullie Support hard
nodig. 'Second Chance Support (SCS)'; u hebt ons zo gevonden!
SCS kantoor in Uganda
Waar is dat nou helemaal voor nodig
Second Chance Support (SCS) heeft een hekel aan strijkstokken; wij
willen uw geld echt besteden aan de doelgroep. Dus een kantoor?
Dat hebben we helemaal niet
nodig! We schuiven wel aan naast
het bureau van Kigo gevangenisdirecteur Moses Ssentalo. Nou,
daar denken ze bij de NGO-board
in Kampala toch heel anders over.
Zonder een permanent kantoor
geen verlenging van de officiële
registratie als goed doel. Moses
had echter een pracht idee! In de
voormalige kippenboerderij net
buiten de poort zijn gevangenen
met wat platen multiplex en verf
aan het werk gegaan; het is
tenslotte ook hun Second Chance
Support! SCS heeft dus nu een
permanent kantoor in Uganda en
SCS vrijwilliger Jonathan Kasigaire
is onze permanente vertegenwoordiger. In juli komt de NGOboard inspecteren. Wordt vervolgd; hopelijk met de verlenging van
ons NGO-certificaat!

Feitelijk…
Mensenrechten
Het Gevangeniswezen is dat
onderdeel van het strafrechtelijk systeem dat de grootste
impact heeft op de vrijheden
en rechten van individuen.
Daarom moeten degenen die
betrokken zijn bij de correcties,
de fundamentele mensenrechten in elk aspect van hun werk
respecteren en zij moeten
worden geleid door een geloof
daarin. [UPS Policy Document]

SCS bestuur
Het draait om mensenwerk
Het gaat bij SCS niet om ons, maar wel om 'onze jongens' in Kigo
Prison. Toch willen we u laten kennismaken met de mensen achter
de schermen die alles, nou ja, heel veel regelen: het SCS bestuur.
V.l.n.r.: Jan Vastbinder – vicevoorzitter,
Rachel
Kalkman
–
penningmeester, Famke Wildeman
– lid, Victor (Musana) Wildeman –
voorzitter
en
Luuk
Kops
–
secretaris. We hopen dat u zo het
menselijke
gezicht
van
SCS
herkent. Niet alleen vanuit het SCS
Beleidsplan mag u uitgaan van
betrouwbaarheid, kwaliteit, kostenbewustheid, vertrouwlijkheid en passie. We doen ons best!

SCS Jaarverslag 2014
Niet voor niets leesbaar

Kijk op de 'Nieuws' pagina van
de SCS website.

SCS Supporter voor € 10
Word ook 'Tientjes Supporter'
Maak iedere maand zelf € 10,over naar:
Triodos Bank in Zeist
IBAN:

NL40TRIO0198379935

t.n.v.:

SCS te Woerden
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TRIONL2U
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Met vakantie naar Uganda
Toegang geregeld voor een bezoek tussendoor
Ook SCS-vrijwilligers willen wel eens op vakantie. En waar ga je dan
naar toe? In het geval van Famke Wildeman naar Uganda! Naast de
nodige ontspanning, was er ook tijd om een kijkje te nemen in Kigo
Prison, om zo zelf op de hoogte te blijven van de laatste
ontwikkelingen.
De jongens in Kigo zijn inmiddels goed bekend met onze aanpak.
Famke is nog niet binnen of er ontstonden al wachtrijen.
Verschillende gevangenen willen graag even met haar praten om de
stand van zaken te bespreken. Zo zijn er een aantal personele
wijzigingen onder de gevangenen. De leider van de sportactiviteiten
is nieuw, dus wordt hij aan Famke voorgesteld. En natuurlijk ook de
RP Overall (Representative of
Prisoners), degene die de gekozen
leider is over alle jongens. De
vorige is in februari vrijgekomen;
hem hopen we deze zomer in
Kampala te ontmoeten. In Kigo is
er
dus
een
nieuwe
leider
aangesteld. We zien uit naar een
goede samenwerking.
Bij een kijkje in het Study Centre
blijkt ook alles nog volop in bedrijf te zijn. Er zitten meerdere
gevangenen en zelfs een bewaker boeken te lezen. Zo zien we het
graag! Ook de computers zijn volop in gebruik. Het
computeronderwijs is van start gegaan; de leraar (een van de
gevangenen) heeft al tentamens afgenomen om te kijken wat er van
het geleerde is onthouden. Trots worden alle tentamens getoond.
Directeur Moses heeft een drukke dag; morgen komt er hoog
bezoek en dan moet alles er natuurlijk tiptop uitzien. Maar voor
Second Chance Support maakt ook hij tijd vrij en praat Famke bij.
Een geslaagd vakantiebezoek!

Kerstkaarten 2015
Letterlijk warme kerstgroeten uit Nederland
Omdat volgens planning er dit jaar
geen SCS-vrijwilligers met de Kerst
in Uganda zijn, zaten we met een
probleem.
Dus
hartje
zomer
mensen vragen om kerstkaarten te
schrijven voor de gevangenen in
Kigo Prison. Wederom een massale
respons en dankzij velen kunnen
we nu al circa 1.700 kerstkaarten
mee naar Uganda nemen. DANK!

