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Gedwongen Bouwvak
Vol is vol

De afgelopen tijd hebben we
vaak aandacht besteed aan
het grote aantal gevangenen
in Kigo Prison. Deze keer
bedoelen we met 'vol' dat we
in de gevangenis nu ook alles
volgebouwd hebben.

Primair doel van Second
Chance Support (SCS) is
sowieso het ontwikkelen van
correctionele activiteiten “Ze
moeten de gevangenis beter
verlaten ten opzichte van hoe
ze kwamen.” Nu het bouwen
(bijna) klaar is gaan we ons
dus steeds meer richten op
programma's.

De foto's: de 'Kitchen' nadert
voltooiing, de 'Intake Ward' is
helemaal opgeknapt en de
werkzaamheden
voor
het
'Winkeltje' zijn begonnen.

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

Van de SCS bestuurstafel
Nadenken over de toekomst
U leest in de SCS-Nieuwsbrieven weinig over het SCS-bestuur; het
gaat om de jongens in de gevangenis en niet om ons. Wat we
bespreken is niet belangrijk; het gaat erom wat we bereiken. Deze
keer toch een bericht vanuit het SCS-bestuur.
Bij de oprichting in 2010 hebben we een SCS Beleidsplan gemaakt
en dat zo af en toe geëvalueerd en geactualiseerd. Zo ook tijdens de
laatste SCS Bestuursvergadering. In het kort is de evaluatie dat er
veel is bereikt, mede dankzij u als trouwe schare SCS-Supporters!
Maar ook dat de afgelopen jaren het meeste werk door Victor
Wildeman is verricht en dat de (tropen)jaren beginnen te tellen. Dat
een jongere vervanger voor Victor niet is gevonden. Dat Famke
Wildeman voor SCS veel en waardevol werk in Uganda verricht,
maar zij haar handen vol heeft aan haar eigen stichting 'Signs Of
Hope'. En ook dat we Uganda Prisons Service (UPS) meer dienen te
wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Als conclusies zijn onder
andere getrokken dat SCS zich vanaf nu meer gaat richten op het in
stand houden van wat we hebben gerealiseerd en dat we alle
partijen bijtijds inlichten dat we op enig moment zullen moeten gaan
stoppen.
Conclusies vereisen acties. Onze exit-strategie moet worden
aangescherpt. We gaan er van uit dat we eind 2020 - na 10 jaar onze activiteiten gaan afronden. Dat kan alleen als u als SCSSupporter ons tot dan trouw blijft ondersteunen. UPS krijgt zo
genoeg tijd om echt werk te maken van de overdracht en de
jongens in Kigo Prison kunnen door. Als u nadere informatie wilt
ontvangen horen we dat graag.

SCS Training 'Public Speaking' voor personeel
Met open mond verbaasd
Eindelijk is het zover dat SCS als
volwaardige trainingspartner óók
voor het personeel wordt gezien.
SCS is een training 'Spreken in het
openbaar'
gestart
voor
het
personeel en anderen die op het
terrein van Kigo Prison wonen.
In Uganda is spreken in het
openbaar iets
dat
regelmatig
voorkomt. Op iedere bijeenkomst,
of het nu een verjaardag, diplomafeestje of bruiloft is; er zijn vele
speeches. Vroeg of laat moet iemand dus in staat zijn om een goed
verhaal te kunnen houden; voorbereid of onvoorbereid. Deze
training helpt hen daarbij. Jezelf goed kunnen verwoorden helpt ook
in de communicatie onder de collega’s en richting de gevangenen.
Daarom is het van grote waarde dat SCS deze training door Franko
Olong en Famke Wildeman kan aanbieden aan de staf.
Na de dubbele introductie (stel degene naast je aan het publiek
voor) en de spontane speech, zijn we inmiddels aangekomen bij de
informatieve speech. Het komt nu aan op voorbereiding. Wat is je
introductie, hoe sluit je je verhaal af? Deze training is vooral gericht
op de praktijk; de theorie is beperkt. We zien de deelnemers groeien
in hun presentaties en zien uit naar de tweede helft van de cursus.

Computeren als vak
Bitjes vallen nu op hun plek

Een droom voor de computerdocenten in Kigo is uitgekomen; het vak is nu opgenomen
als vak in het middelbaar
onderwijs. Vanaf nu zullen zij
dus niet alleen computerles
geven aan algemeen geïnteresseerden, maar ook aan hen die
hier graag examen in zouden
willen doen als onderdeel van
hun middelbare school vakkenpakket.
SCS
heeft
hen
ondersteund door lesboeken te
kopen die hiervoor nodig zijn.
Alle verdere info is eerder al
door SCS in softcopy aangeleverd; de docenten zijn er dus
helemaal klaar voor om dit
avontuur aan te gaan!
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Bibliotheek inventarisatie
De Bieb is weer piek
Het was alweer enige tijd geleden dat de bibliotheek een grootste
check had gedaan. In mei is er daarom een grootste opschoonactie
gehouden. Van alle boeken in het systeem is gecontroleerd of ze nog
daadwerkelijk aanwezig zijn en de missende boeken zijn genoteerd.
Zo kunnen ze er weer een tijdje tegenaan.

Counseling
Ondersteunen van je lotgenoten in nood
De afgelopen drie maanden heeft SCS gedetineerden getraind op
het gebied van counseling. Het voorwerk was gedaan door Anneke
Bruin, de cursus zelf werd gegeven
door SCS-vrijwilliger Franko Olong
met
assistentie
van
Famke
Wildeman. In het totaal waren er
25 gevangenen die hun certificaat
in ontvangst konden nemen. Twee
van hen zijn inmiddels na een
bezoek
aan
de
rechtbank
vrijgelaten. Gelukkig hebben we
nog wel contact met hen, zodat ook
zij hun welverdiende certificaat zullen krijgen.
De training was een combinatie van theorie en praktijk. In de
theorie is besproken wat counseling wel en niet is (wel: naast
iemand staan en verder helpen, niet: advies geven), verder onder
andere ook welke gesprekstechnieken nodig zijn en hoe je een
relatie met een cliënt opbouwt. In het praktische deel zijn er
rollenspellen gespeeld en is er bekeken hoe je aan de hand van een
budget en een financiële administratie iemand kan helpen grip te
krijgen op financiële problemen.
Alle
studenten
hebben
een
afsluitende
toets
gemaakt.
Daarnaast was er een soort stageopdracht binnenin Kigo Prison: men
moest minimaal vijf gesprekken
voeren met mede-gedetineerden
en hier verslag van doen.
Al met al dus vele weken een hele
intensieve
training,
voor
een
belangrijke
taak
binnen
de
gevangenis. We zijn dankbaar dat we deze mannen hebben kunnen
toerusten met deze informatie en hopen dat zij nu vele anderen tot
steun kunnen zijn.

Actieve SCS Sport ondersteuning
Waar is dat feestje, in Kigo Prison is dat feestje
In mei is de finale 'Indoor Games' (bordspellen) gehouden; schaken, dammen,
'mens erger je niet' en 'ladders en
slangen'. Lekker je hersens bezighouden
en niet aan alle ellende in de gevangenis
denken. Met Eid-ul-Fitr (Suikerfeest) was
er de grote finale van het Eid-cup voetbal
toernooi. Het hele toernooi wordt door
gevangenen zelf georganiseerd. SCS zorgt
voor het prijzengeld. En zo moet het ook
zijn, dat het doorgaat, ook als SCS niet zelf
aanwezig is. Maar het feest is natuurlijk
helemaal compleet als mensen 'van
buiten', lees SCS-vrijwilligers, acte-depresence geven met tijdens de pauze een stukje mixed-voetbal, en
dat in een mannengevangenis! SCS-Supporters DANK dat jullie dit
ook dit jaar weer mogelijk maken!

