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SCS in Uganda
Vrijwilliger in het zonnetje
Famke Wildeman (NL 1980)
was al negen keer voor SCS in
Uganda actief. Zij is naast SCS
bestuurslid
meer
dan
betrokken als vrijwilliger bij
het lot van 'onze jongens' in
Kigo Prison en ook in diverse
andere Ugandese gevangenissen. Zo begeleidt zij bijv. een
koor in Upper Prison.

Tot nu toe heeft Famke
diverse projecten begeleid:
bijv.
de
gevangenisschool,
vloeibare
zeep
productie,
bibliotheek en heeft zij diverse
workshops gegeven. Eind juli
is Famke voor een jaar naar
Uganda vertrokken om daar
de
Ugandese
Nationale
Vereniging
van
Tolken
Gebarentaal
(UNASLI)
te
helpen professionaliseren. Op
http://www.signsofhope.nl
staan haar Nieuwsbrieven. Wilt
u zich ook daarop abonneren,
geeft u dat dan aan ons door.
Daarnaast blijft Famke samen
met Jonathan druk bezig in en
rond Kigo Prison. Zie elders
over een nieuwe workshop
'Spreken in het openbaar'.
Verder is de organisatie van
Uganda Prisons Service op het
Ministerie van Binnenlandse
Zaken geheel aangepast, dus
ook dat vereist weer vele
nieuwe contacten leggen.

SCS veldwerkers in Uganda
Ver weg maar niet vergeten
Jonathan Kasigaire
Famke Wildeman

Workshop Public Speaking
Vanzelf sprekend
Enige tijd geleden ontmoette Famke Wildeman op Luzira Hill – aan
de andere kant van Kampala waar vier grote gevangenissen zijn een jongeman die daar een training
'Public Speaking' van heel goede
kwaliteit verzorgde. Ze heeft de
docent, Franko Olong, gevraagd of
hij bereid was om dezelfde training
bij ons in Kigo Prison te verzorgen.
In goed overleg is besloten dat
Franko de training onder de
vleugels van SCS geeft. Na een
voorbereidende ontmoeting met
Moses – de directeur van Kigo
Prison – is er aan het hoofdkantoor van Uganda Prisons Service
(UPS) door ons voor Franko toestemming gevraagd om de
gevangenis in te mogen. Nu kan Franko tot half december de
gevangenis in om de trainingen te verzorgen. En de samenwerking
blijkt een succes.
Op zaterdag 24 september is de
eerste training van start gegaan. Er
waren zo’n zestig geïnteresseerden.
In de eerste bijeenkomst komt
iedereen al even aan bod, één voor
één staan ze voor de groep en
introduceren ze zichzelf. Voor
sommigen makkelijk, voor anderen
erg spannend. “Goedemorgen, mijn
naam is *** en de rest vertel ik
een andere keer.”, zei een van hen. Enkelen vertellen hoe ze nooit
verder zijn gekomen dan bijvoorbeeld klas vijf van de basisschool en
dat ze dit als een kans zien om iets bij te leren.
De eerste bijeenkomst was erg inspirerend; zoveel mannen die zo
geïnteresseerd en vol concentratie aan het luisteren waren. We zien
uit naar de vervolg-sessies en de reacties van de studenten als de
training ten einde is!

Nieuwe meubels voor de nieuwe Workshop
Inrichting biedt nieuwe mogelijkheden
Tijdens het laatste bezoek in Uganda zijn meubels voor de nieuwe
workshop besteld; ook een project van Famke Wildeman. Alles
gemaakt in Murchison Bay Prison, een andere gevangenis in
Kampala. In de Workshop zijn twaalf bankjes, zes krukken en twee
tafels geleverd. Nu kunnen alle creatieve activiteiten in de workshop
plaatsvinden, van het tekenen van de Art Drawing Group tot het
maken van vloeibare zeep, van het maken van kaarten van
theezakjes tot het naaien van kleding. Meer materialen zijn gewenst
om nog beter alle activiteiten te kunnen ontplooien. Daarnaast
willen we graag de markt vergroten. Als er meer producten verkocht
worden, is er geld om materialen te kopen voor het maken van
nieuwe producten. Zo wordt duurzaamheid van het project bereikt.
Daarvoor hebben we plannen voor het creëren van een klein
winkeltje bij de kantine waar bezoekers van de gevangenis wachten.

Feitelijk…
Hoe vol is vol
In het Strategic Investment
Plan III 2012/13 – 2016/17
van
UPS
staat
dat
de
overbevolking
in
Ugandese
gevangenissen teruggedrongen
gaat worden.
Feit is dat Kigo Prison met een
volgens de Verenige Naties
maximale capaciteit van 400
gevangenen inmiddels meer
dan 1.500 gevangenen telt.
Is overvol nu echt vol?

Nieuwjaar(?)
Een gouden groet van ver

Dankzij de hulp van velen
gaan binnenkort weer 1.800(!)
nieuwjaarskaarten met het
vliegtuig naar Uganda. DANK!
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Afval opruimen
Keep Kigo Prison Clean; opgeruimd staat netjes
SCS vrijwilligers krijgen in overleg zoveel
mogelijk een eigen project. Dat is niet
alleen maar leuk; dat geeft ook een stuk
verantwoordelijkheid. De insteek van SCS
is echter dat het de vrijwilligers ook meer
voldoening geeft: “Dat heb ik zelf aan Kigo
Prison en voor de jongens verbeterd!” Zo
heeft Jonathan een afvalverzamel-project.
Klinkt wellicht niet leuk, maar er zijn vele
aspecten die om de hoek komen kijken in
een land waar iedereen gewend is om afval
op de grond te gooien; ja ook het
personeel! Jonathan heeft een plan
gemaakt om met weinig geld en simpele middelen een nieuwe weg
in te slaan. Verantwoord omgaan met de wereld, elkaar wijzen op
het belang daarvan en plotseling zijn de gevangenis en de barakken
waar het personeel woont een stuk netter!

Suikerfeest in Kigo Prison
Voetbal finale geeft weer afleiding
SCS ondersteunt vier voetbal toernooien per jaar, zo is er voor ieder
wat wils. Deze keer ter gelegenheid
van het suikerfeest aan het einde
van de ramadan voor de moslims.
Maar net als altijd: iedereen mocht
meedoen. Het was weer een groot
feest met naast voetballen veel
muziek en dans. Jonathan was als
guest of honour namens SCS
aanwezig om de prijzen uit te
reiken.

Music Dance and Drama Group competitie
De eerste keer meteen geslaagd
De Music Dance and Drama Group in Kigo vroeg SCS al langer om
support voor het organiseren van
een toernooi. SCS besloot eerder
dit jaar aan hun verzoek tegemoet
te komen en een competitie te
ondersteunen.
Op
vrijdag
16
september was het zover. Alles was
goed voorbereid. Famke Wildeman,
als guest of honour, bericht uit
Uganda dat de eerste editie meteen
al heel goed georganiseerd was. Er
waren vier teams, die elk vier optredens gaven. De jury bestond uit
drie stafleden van de gevangenis. De punten werden verdeeld,
opgeteld, en de winnaar bekendgemaakt. Het winnende team was
dolblij de geit in ontvangst te
nemen. Ook de andere teams
ontvingen waardering in de vorm
van staven zeep, olie en meel.
Leren organiseren, plannen maken,
samenwerken en uitvoeren met
minimale middelen. Goed voor de
geestelijke gezondheid in Kigo
Prison en tevens een goed
voorbeeld voor anderen wat er met
positieve energie te bereiken valt.
Expressie is een uitstekend middel om geestelijke detentieschade in
de gevangenis terug te dringen. En alles ook nu: door gevangenen,
voor gevangenen!

