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NGO-certificaat verlengd
Eind goed al goed
We krijgen vaak de vraag wat
de Ugandese overheid van ons
werk in gevangenissen vindt?

SCS Kalender actie afgerond
Kalenders voor op de pot
SCS
vrijwilliger
Bea
Wildeman heeft eind 2015
velen van jullie bestookt met
haar
fondsenwervingsproject in de vorm van een
SCS kalender. De kosten zijn
privé betaald, dus gaat de
volledige opbrengst naar de
projecten in gevangenissen
in Uganda. Totaal zijn 81 kalenders gekocht, dus is de pot van SCS
gespekt met een mooi bedrag van € 405,00. Iedereen bedankt!

Dat hangt er vanaf aan wie je
het vraagt. We krijgen heel
veel support én waardering
van
instanties
die
direct
betrokken zijn bij ons werk,
maar dat ligt anders bij
instanties
die
niet direct
betrokken zijn. Zo hebben we
in de loop der jaren nogal wat
te stellen gehad met de
Immigratiedienst, de Belastingdienst en de NGO-board
die over de registratie van
goede doelen gaat.

Nieuwe toiletruimte in Kigo Prison
De klus is pas klaar als het papierwerk is gedaan
Gedurende 2015 is veel werk
verricht rond het (ver)bouwen van
de nieuwe Toiletruimte. Eerst
moest de Workshop verplaatst
worden (zie elders hoe mooi die
nieuwe
ruimte
is
geworden)
vervolgens was er heel wat
breekwerk nodig om plaats te
maken voor
21 toiletten,
2
douches, 2 wastafels en een
badkuip voor voorraadwater. Eigenlijk moeten we spreken van een
'Frans toilet' twee voetstappen in een schaal met een kraan om door
te spoelen. Alles moet nu nog
voorzien worden van roeden en
gordijnen voor de privacy terwijl
het toch voldoet aan de veiligheidseisen van de gevangenis. En
tenslotte
het
inregelen
van
'ownership' door gevangenen voor
correct gebruik, het reinigen en
onderhouden.
Een
geweldige
verbetering van de hygiëne in de
overbevolkte Kigo Prison!

Drie jaar zijn we aan het
ploeteren geweest om de
registratie van SCS in Uganda
verlengd te krijgen, maar het
is nu eindelijk gelukt. Met heel
veel dank aan gevangenisdirecteur Moses Ssentalo en
SCS
vrijwilliger
Jonathan
Kasigaire die met veel creativiteit en vasthoudendheid tot
het eind van de strijd stand
hebben gehouden!

SCS veldwerkers in Uganda
Ver weg maar niet vergeten
Jonathan Kasigaire

Ook dit jaar weer kerstkaarten
Iemand ver weg denkt aan jou
Vroeg in 2015 – in verband met
ons reisschema naar Uganda – zijn
weer
door
vele
vrijwilligers
kerstkaarten
geschreven
voor
gevangenen, personeel en kinderen
in Kigo Prison. SCS vrijwilliger
Jonathan Kasigaire heeft vlak voor
kerstmis
gezorgd
voor
de
censurering en verdeling van meer
dan 1.800 kerstkaarten. Een bemoedigende boodschap van mensen
in een ver land als Nederland is ook dit jaar weer enorm
gewaardeerd. Iedereen die heeft meegeholpen: BEDANKT!

Feitelijk…
Verkiezingen
Op 18 februari 2016 vinden in
Uganda presidentsverkiezingen
plaats. Reden voor ons om
onze activiteiten vooral op
fondsenwerving in Nederland te
richten. Jonathan Kasigaire
houdt in Uganda een oog in het
spreekwoordelijke zeil.

Onze Verbeter Teams
Leren, werken, verbeteren
Het model van Second Chance
Support (SCS) is dat iedereen
een eigen verantwoordelijkheid heeft. Besluit je als
gevangene om je leven zelf
weer op de rit te zetten dan
kun
je
solliciteren
als
vrijwilliger. Onder leiding van
een bewaker zijn er vele
mogelijkheden: verpleger, onderwijzer, bibliothecaris, maar
ook voor een stuk beroepsopleiding als metselaar, timmerman, elektricien, loodgieter of schilder. Er is maar een
beperkt aantal plekken, dus
moet je wel aanleg hebben en
gemotiveerd zijn.
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Anti-malaria horren
Je bent geen prik waard
Dankzij een fondsenwervingsactie van Leendert-Jan Doornbos en
Linda Wammes die werkzaam waren in Entebbe gaat een al lang op
ons wensenlijstje staande droom veranderen in werkelijkheid! De
jongens vragen er ons al jaren om: anti-malaria horren voor de vele
ventilatiegaten. Kigo Prison heeft in de cellen hoog in de muur
ventilatiegaten (zeg maar ramen
zonder glas; wél met tralies
uiteraard) voor de hoog nodige
frisse lucht en licht in de zwaar
overbevolkte cellen. De muggen
vliegen in en uit met vele malariazieken als gevolg. Mensen helpen is
prachtig, maar door geldgebrek is
het meestal “Nee” verkopen en dat
valt niet mee. In overleg met
gevangenisdirecteur Moses moeten we steeds weer prioriteiten
(bij)stellen en dan vielen tot nu toe, ondanks de noodzaak van
malariabestrijding, steeds de anti-malaria horren net buiten de boot.
Daar komt nu dus een positief einde aan. Op dit moment worden
201 anti-malaria horren door gedetineerden in de houtwerkplaats
gemaakt. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Nieuwe Workshop
Broedplaats van correctionele activiteiten
Toen ik de gevangene, die leider is voor de Workshop, vertelde dat
'zijn' ruimte plaats moest maken voor toiletten en vooral toen hij de
vieze vuile ruimte zag waar hij naartoe zou verhuizen stond zijn
gezicht op onweer. Nou, dat is
helemaal verleden tijd; wat is hij
dankbaar en blij met de nieuwe
Workshop. Zeg nou zelf als je de
foto's ziet. Er is een ruimte buiten
én een overdekte ruimte. Het
mooie weer in Uganda geeft de
mogelijkheid om zonder muur naar
de binnenplaats te werken om
zoveel mogelijk gevangenen te
motiveren om ook mee te doen. Binnen is een 'natte' en een 'droge'
helft; bijvoorbeeld voor vloeibare zeep productie en voor
naaimachines. En in tegenstelling
tot de oude Workshop is alles licht
en voorzien van elektriciteit. Om
het helemaal af te maken is er ook
een toilet en douche gebouwd.
Maar het gaat om de correctionele
activiteiten; jongens beter de
gevangenis laten verlaten dan hoe
ze gekomen zijn. De nieuwe ruimte
biedt vele mogelijkheden. Daarover
zijn momenteel diverse gesprekken
gaande want, zoals de meeste van u weten gaat het er vooral om
dat de gevangenen zelf aangeven wat zij willen, waarom zij dat
willen en hoe zij dat zelf kunnen verwezenlijken. Zelf je eigen
situatie helpen verbeteren, anderen
motiveren om mee te doen en te
leren hoe je dat doet. Kennis en
kunde
opdoen,
teamwork,
delegeren, leidinggeven en zo
sociale vaardigheden verbeteren.
Er liggen nog wat uitdagingen te
wachten voor het allemaal draait,
maar het komt helemaal goed.
DANK SCS Supporters!

