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Bibliotheek inventarisatie
Een boekje open doen
De komst van een Raspberry
Pi computer voor de bibliotheek betekent een grote stap
voorwaarts voor de registratie
en het uitlenen van boeken.

Dus was de tijd gekomen voor
een grote inventarisatie. Alle
boeken (inmiddels meer dan
2.000!) zijn in de computer
ingevoerd. Tevens is een
controle uitgevoerd op hun
indeling in de juiste categorie.
Vanaf
nu
is
het
veel
makkelijker om een boek te
zoeken of aan te raden. Ook
zijn alle boeken gecontroleerd

op hun aanwezigheid, dan wel
wie nog een boek moest
inleveren. Tenslotte zijn alle
boeken per categorie en op
alfabet in de kasten teruggeplaatst. Op onze wensenlijst
blijven zonnepanelen staan om
minder afhankelijk te zijn van
de slechte elektra voorziening.
We hebben nu in ieder geval
computers die heel weinig
energie gebruiken.

SCS veldwerkers in Uganda
Ver weg maar niet vergeten
Jonathan Kasigaire

Nieuwe actie: SCS Kalender 2016 voor slechts € 5
Blijf bij de tijd
We kunnen al ons werk in Kigo Prison alleen
doen met geld van trouwe SCS Supporters
en met geld dat we incidenteel
van geïnteresseerden krijgen.
Daarnaast proberen we op alle
mogelijke manieren fondsen te
werven. Dit jaar met de SCS
kalender 2016. En het zou SCS
niet zijn als deze actie niet
zoals altijd 'door gevangenen
voor gevangenen' zou zijn.
Tekeningen
van
de
'Art
Drawing Group' in Kigo Prison
zijn gescand en boven iedere
maand afgebeeld. De kosten
zijn privé betaald, dus de
opbrengst komt geheel ten goede aan de 'Art Drawing Group' en
andere projecten in Kigo Prison. Wilt u zelf een kalender of wilt u
kalenders voor familie, kennissen, relaties? De SCS kalender 2016
kost € 5,00 per stuk. Helpt u Bea met haar kalenderproject?
Computers en -onderwijs vernieuwd
High-tech in Kigo Prison
SCS vrijwilliger Demy de Waard
heeft voor vijftien Raspberry Pi
computers nieuwe 'prison-proof'
behuizingen ontworpen en met zijn
3D-printer gemaakt; een knap
staaltje en uniek werk! De oorspronkelijke werkstations zijn gelijk
vervangen door veel snellere
Raspberry Pi 2B computers. Dat
bracht in combinatie met nieuwe
programmatuur mogelijkheden voor vele verbeteringen. SCS
vrijwilliger Jesse de Waard is voor
de tweede keer naar Uganda
afgereisd om gedurende zes weken
zijn oplossing van ruim twee jaar
geleden nog mooier te maken.
Gedetineerden krijgen nu computeronderwijs met video-filmpjes op
hun beeldscherm, om vervolgens
zelf te proberen wat ze zojuist
geleerd hebben. Maar dat niet
alleen. Er is een groot stuk
internet-achtige informatie op de
server geplaatst. Het lijkt voor
gedetineerden of ze werkelijk op
internet werken, terwijl ze in de
gevangenis geen internet hebben.
Een fantastische ondersteuning van
het onderwijs in Kigo Prison!

Feitelijk…
Correctionele instelling
Kernactiviteit
van
Uganda
Prisons Service is het reintegreren (resocialiseren en
rehabiliteren) van de aan ons
toevertrouwde veroordeelden.
[UPS Strategic Investment Plan
III 2012/13-2016/17]

Vloeibare zeep productie
Klaar voor de start

Hoofd Welfare Daphne en SCS
vrijwilliger Famke hebben de
productie van vloeibare zeep
door en voor gevangenen
voorbereid.
De
productiemiddelen zijn al aangeschaft
en het wachten is alleen nog
op het gereedkomen van de
nieuwe Workshop.
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Nieuwe toiletruimte in Kigo Prison
Ze kunnen straks de pot op

Met de huidige overbevolking (meer dan 1.400 gevangenen in plaats
van het door de VN maximaal toegestane aantal van 400!) luidde
gevangenisdirecteur Moses de noodklok bij SCS. Er was dringend
behoefte aan meer toiletten! Nu is er één gat in de grond per cel
van 45 gevangenen. SCS heeft een plan gemaakt voor 21 toiletten
en 2 douches in de ruimte waar tot nu toe
de Workshop was. Daarnaast een septictank van 40.000 liter. Een mega-klus!
Wegbreken wat niet meer gebruikt kon
worden; hergebruiken van afval, want
duurzaamheid staat hoog in ons vaandel.
Metselen, heel veel loodgieteren, elektra,
enz. En als altijd bij SCS alles door
gevangenen voor gevangenen in het kader
van een stuk beroepsopleiding. We zijn er
nog niet, maar het wordt heel mooi,
zonder luxe en heel effectief. De
coördinatie is nu in goede handen bij SCS
vrijwilliger Jonathan Kasigaire!

Nieuwe Workshop
Opmaat naar nieuwe activiteiten
De
oude
Workshop
moest
plaatsmaken voor de Toiletruimte.
Als laatste stuk vrije ruimte bleef
een opslag over om een nieuwe
Workshop te maken; verder zit
iedere hoek van Kigo Prison vol.
Ook hier weer (schets- en budget)
plannen maken; wat kunnen we
hergebruiken, enz. De opslag zat
achter een muur; die is voor de veiligheid verwijderd, maar ook om
de nieuwe Workshop een meer
'open' uitstraling te geven. Zo
kunnen we andere gevangenen
enthousiasmeren om ook aan de
werkzaamheden deel te nemen.
Veel aandacht is ook besteed aan
de elektra- en watervoorziening
zodat
we
in
de
Workshop
mogelijkheden creëren om de
gevangenen creatieve- en beroepsopleiding programma's te kunnen
aanbieden die bijdragen aan een solide bestaan voor de periode na
detentie. Tevens is gedacht aan
opslag van andere materialen voor
sporten, vloeibare zeep productie,
en producten welke buiten de
gevangenis
verkocht
kunnen
worden om zo geld te genereren
voor weer andere activiteiten. Er
komt zowel binnen als buiten
ruimte voor nieuwe activiteiten.
DANK SCS Supporters!

