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SCS studeert permanent
Bezoek aan Mbara Prison

Om zo effectief mogelijk met
de ons toevertrouwde gelden
om te gaan blijft het zaak om
verder te kijken dan je neus
lang is. Dus gaan we ook,
soms ver, op bezoek in andere
gevangenissen. Je weet maar
nooit wat voor goede ideeën je
daar kunt jatten!

Onderhoud plegen
Verder kijken dan vandaag

Als je leeft bij de dag, zoals in
Uganda, wordt er niet echt
nagedacht over morgen. Veel
praten en blijven benadrukken
dat 'maintenance' belangrijk
is. De school en ziekenzalen
zijn weer opgeknapt. Ziet er
weer pico bello op z'n Luganda
'bulungi' uit!
SCS veldwerkers in Uganda
Ver weg maar niet vergeten
Jonathan Kasigaire
Famke Wildeman

Art Drawing Goup vrolijkt zieken op
Nederlandse schilderkunst in Kigo Prison
Als voorbereiding op een reis
overleggen we met de vrijwilligers
wat zij kunnen en willen doen. We
proberen een afgerond project te
definiëren zodat vrijwilligers na
afloop met voldoening op 'hun'
project kunnen terugkijken. Ook
bespreken we de doelstellingen van
SCS dat 'de jongens' er zoveel
mogelijk van moeten leren, door het
zelf te doen. Zo ook met de partner
van de vicevoorzitter, Mientje Meussen. “Hoe kunnen we zoveel
mogelijk van te voren organiseren?”
en “Ik heb al het nodige bedacht
wat we gaan doen.” Nou Mientje, na
aankomst eerst maar eens rustig
overleggen wat de jongens willen en
vooraf organiseren? This is Uganda!
Dus stapte zij met een kist met verf
en kwasten in het vliegtuig het
onzekere in Kigo Prison tegemoet.
Mientje begon met de Art Drawing
Group met tekenlessen. De klik was er meteen; binnen de kortste
bruiste het van de activiteiten. “We gaan de
muren van de ziekenzalen voorzien van
muurschilderingen; daar worden de zieken
beter van!” De muren waren echter te
slecht dus nam Jan het wit schilderen voor
zijn rekening. Toen de jongens dankzij
Mientje de beginselen van het maken van
muurschilderingen onder de knie begonnen
te krijgen was geen muur meer veilig. Wat
een succes! Kijken jullie zelf maar. De
lastigste klus was om Mientje weer naar
Nederland te krijgen: Mientje wilde blijven
en de jongens wilden haar niet meer laten
gaan. De jongens hebben weer een stukje
meer eigenwaarde en spreken nu zelfs ook een beetje Nederlands:
“O, wat mooi!” van wie ze dat hebben...

Peuters in Kigo Prison Women Section niet vergeten
Peuterspeelpaats opgevrolijkt met schilderingen
Een aantal vrouwen heeft peuters bij hen in de
gevangenis. Daarvoor is sinds kort een kleine
buiten speelplaats onder een afdak van de Kigo
Prison Women Section. SCS maakt zo af en toe
een 'uitstapje' om ook de vrouwen van Kigo
Prison te ondersteunen. En hun kinderen? Die
laten we uiteraard ook niet zonder een stukje
ondersteuning. Ondanks alle ellende hebben ze
dankzij Mientje nu een leuke plek om te spelen.

Feitelijk…
Samen een verschil maken
Sinds SCS in 2010 begon is het
aantal mensen dat op de SCS
Nieuwsbrief geabonneerd is
gestaag gestegen. Inmiddels
versturen
we
de
SCS
Nieuwsbrief ieder kwartaal naar
ruim meer dan vier honderd
adressen. De inhoud is vanaf
het begin steeds twee pagina's.
Alle SCS Nieuwsbrieven zijn te
downloaden van de 'Nieuws'
pagina van de SCS website.

Anti-malaria horren
Het is niet alle dagen feest
Er was een fout gemaakt met
het timmeren van de 200 antimalaria horren; nu wel klaar!
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Vloeibare zeep productie
Water is leven; hygiëne is gezondheid
Nu Kigo Prison een nieuwe
Workshop heeft is het tijd om
goede programma's te ontwikkelen
waarvan 'de jongens' kunnen leren,
die zij zelf
kunnen
toepassen
na
hun
vrijlating,
waar alle
gevangenen profijt van hebben en die
zichzelf – door verkoop van producten – in
stand kunnen houden. Een zo'n programma
is de productie van vloeibare zeep. De
Franciscan Sisters hebben de jongens
geleerd hoe je vloeibare zeep kunt maken.
SCS vrijwilliger Famke Wildeman heeft
vervolgens alle productiemiddelen en ruwe materialen volgens het
recept in Kampala gekocht. Er is daarbij met name ook gekeken
naar gezondheid, duurzaamheid en milieu aspecten. Inmiddels zijn
ook houten meubels in de maak zodat in een goede productie
omgeving gewerkt kan worden. Alles is nauwkeurig gedocumenteerd
zodat een constante kwaliteit gewaarborgd is. Door de vloeibare
zeep te gaan verkopen moet niet alleen een beetje geld verdiend
worden, het is ook de bedoeling om iets te veel te maken voor eigen
gebruik onder alle gevangenen van Kigo Prison.

Sport ondersteuning uitgebreid
Lichamelijke en geestelijke fitheid verbeteren
Opgesloten
zitten
in
een
–
overvolle – gevangenis resulteert in
detentieschade. Naast de pastorale
activiteiten ondersteunt SCS ook
counseling en sportactiviteiten. Tot
nu toe was dat voornamelijk een
viertal voetbaltoernooien per jaar.
In onze kernwaarden staat echter
dat we iedereen zo veel mogelijk
gelijkelijk willen behandelen, dus
kwamen 'de jongens' regelmatig met wensenlijsten naast volley- en
basketbal voor 'indoor games'. Dankzij diverse giften hebben we nu
mooie sport faciliteiten kunnen regelen. Zo kunnen meer
gevangenen deelnemen en gezonder blijven. Voor iedere sport is
een organisatie opgezet die het oefenen, de wedstrijden en de
toernooien regelt. Ook hier door gevangenen, voor gevangenen.
Goed om te leren organiseren, te delen en te leren omgaan met
structuur. DANK aan eenieder die dit heeft mogelijk gemaakt!

Wash-room in gebruik genomen
Een enorm succes
De afgelopen tijd is naast een nieuwe Workshop hard gewerkt aan
de verbouw van de oude Workshop tot een Wash-room. Een groot
gebrek aan toiletten en gebrek aan
hygiëne is hiermee voor een groot
deel voorbij. De toiletten zijn ruim
genoeg gemaakt om je ook te
kunnen wassen. Er is een strakke
leiding van gevangenen om alles in
goede banen te leiden. Als we er
langs lopen wordt er door jongens
geroepen: “Thank the people in the
Netherlands!” Bij deze.

