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SCS in Uganda
Vrijwilliger in het zonnetje

Jonathan Kasigaire (UG 1988)
is
al
geruime
tijd
SCS
vrijwilliger in Uganda. Met de
eis van de NGO-board dat
goede doelen stichtingen in
Uganda
een
permanente
vertegenwoordiger
moeten
hebben is hij dat nu ook. Hij
bezoekt niet alleen wekelijks
'onze jongens' in Kigo Prison,
maar gaat ook
langs het
ministerie, de NGO-board, de
Belastingdienst en houdt ons
in Nederland op de hoogte van
de voortgang van projecten.

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

SCS vrijwilligers in Uganda in de startblokken
Met volle kracht vooruit
Second Chance Support (SCS), kan alleen
veel en goed werk verrichten dankzij de
vele SCS Supporters, die elk op hun
eigen wijze een bijdrage leveren aan dat
resultaat. Enkele harde werkers gaan ook
daadwerkelijk met ons mee naar Uganda
om ter plekke te helpen; de SCS Uganda
vrijwilligers. De komende tijd zijn dat
(v.l.n.r.) Mientje Meussen die de Art
Drawing Group gaat leren hoe ze
muurschilderingen kunnen maken, SCSbestuurslid Famke Wildeman die weer
bezig gaat met de gevangenisschool, de
bibliotheek, vloeibare zeep productie en
diverse workshops, UPS bewaker Luzira die ons altijd vriendelijk
verwelkomt, onze vaste Ugandese SCS vrijwilliger Jonathan
Kasigaire en SCS-vicevoorzitter Jan Vastbinder die een aantal
schilderprojecten onder zijn hoede gaat nemen en gaat kijken hoe
de mensenrechten worden nageleefd. De fotograaf tevens SCSvoorzitter Victor (Musana) Wildeman gaat vooral weer vele nieuwe
projectaanvragen uitwerken. Na een dag lang reizen naar Uganda
eerst bijkomen met een wandeling in Kampala en daarbij mag het
Uganda Prisons Service (UPS) hoofdkantoor natuurlijk niet
ontbreken.

SCS Vicevoorzitter komt poolshoogte nemen
Samen kijken naar en nadenken over wat we samen doen
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 meedenken hoe wat klaar
is 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 doende 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. Maar ook – als een 'echte'
buitenlandse waarnemer – beoordelen hoe
de stand van zaken is bij het naleven van
de mensenrechten in Kigo Prison. Jan is er
maar druk mee!

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

Water is life
Drinkwater binnenin Kigo
Samen met het Internationale
Rode Kruis is nu schoon
drinkwater
binnenin
Kigo
aangelegd. Alles nu binnen
handbereik zonder sjouwen.
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Kigo Prison, Murchison Bay Prison, UPS en KER
De onduidelijkheid duidelijk
Waar werkt SCS nou precies?
Blijkbaar is er onduidelijkheid in
onze communicatie geslopen. Wat
voor ons in Uganda dagelijkse kost
is blijkt in Nederland niet altijd
duidelijk. Een korte uitleg.
Er zijn in totaal in Uganda 230
gevangenissen opgedeeld in regio's.
Een aantal gevangenissen in en
rond Kampala vallen in de regio
KER (Kampala Extra Region). SCS bouwt voorbeeldoplossingen in
Kigo Prison tussen Kampala en Entebbe. In Kigo Prison is een zeer
kleine timmer- en geen metaalwerkplaats. Voor goed metaal- en
timmerwerk wijken we dus uit naar
een andere gevangenis (Murchison
Bay Prison) aan de andere kant van
Kampala (in de wijk Luzira). Op de
foto boven v.l.n.r. Geoffrey Abwon
(leraar timmeren), Leo Opio (leraar
metaal), Jonathan en Musana.
Onder het genot van een Colaatje
houden we regelmatig werkoverleg
in Murchison Bay Prison. Ook 'de
jongens' in Murchison Bay Prison
voorzien we na het goed voltooien van een klus van een staaf zeep
als dank. Meestal zijn zij juist dankbaar voor wat zij weer hebben
kunnen leren van de door SCS aangeboden klussen.

Prison Outlet in bezoekersruimte Kigo Prison
Marktwerking voor het goede doel
“De gevangenis beter verlaten dan
hoe je er gekomen bent.” Een
utopie? Volgens SCS is dat echt
mogelijk; niet voor iedereen, maar
wel voor de goedwillenden; zij die
zoals dat heet een positieve
transitie tijdens hun verbijf in de
gevangenis doormaken. En wij
kennen er inmiddels velen die dat
inderdaad lukt. Het lukt hen, niet
ons; zij moeten het zelf doen! Wij reiken mogelijkheden aan zoals
een nieuwe Workshop. Wat we daar leren te maken moet echter wel
verkocht worden. Hoe doe je dat,
waar doe je dat, voor welke prijs,
enz. enz. Er is veel te leren. We
hebben nog een lege hoek in de
'Canteen' op de heuvel waar bezoek
wacht. Als we daar een winkeltje
kunnen maken… Dus ons plan met
directeur Moses Ssentalo besproken
en die vond het een uitstekend
idee. Inmiddels zijn er schetsen en
als er ook geld is kunnen we tijdens
een volgend bezoek aan de gang.
Zo wordt de cirkel rond om in de
nieuwe Workshop activiteiten te
gaan ontwikkelen die zelf weer geld
gaan opleveren. Maar we hebben al
vloeibare zeep, prachtige manden
en mooie sieraden. Weer een droom
die hopelijk op korte termijn in Kigo
Prison werkelijkheid wordt. DANK
aan al onze SCS Supporters!

