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Eigen verantwoordelijkheid
Vroeg of laat, net als in
Nederland, komen de meeste
gevangenen weer 'buiten'. Met
“opsluiten
en
de
sleutel
weggooien” en “ze zitten er
niet voor niets” wordt de
wereld niet beter. Het gaat
ons om 'herstel en terugkeer'.
Maar die transformatie moet
wel
uit
henzelf
komen.
Belangrijk is hun 'zelfbeeld'
versterken en eigen verantwoordelijkheid leren ontwikkelen. SCS richt zich dus niet
op straffen, maar vooral op
correctionele activiteiten. Juist
al ín de gevangenis. Alles is
vrijwillig,
maar niet vrij-

blijvend. Je kunt naar school
gaan, maar ook een vak leren
als verpleger, onderwijzer,
bibliothecaris, loodgieter, elektricien, timmerman, enz. Dat
vereist
een
heel
andere
aanpak door het personeel,
dus ook die cultuuromslag
heeft veel aandacht gekregen.
Er is heel veel meer gebeurd
dan op foto's te zien is.
Wij blijven geloven in de
kracht van goede mensen!
Samen met SCS-Supporters
hebben we voor velen een
verschil gemaakt. Jongens en
mannen die alles verloren
waren, sommigen zelfs hoop.

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

Een rondleiding door Kigo Prison
Inzicht door overzicht
Tot nu toe hebben we in de SCS-Nieuwsbrieven steeds een stukje
geschreven over een SCS deel-project waar op dat moment aan
gewerkt werd of wat afgerond was. Volgens het SCS-bestuur is het
hoog tijd om u, onze trouwe SCS-Supporters en geïnteresseerden,
een overzicht te bieden waaruit dan tegelijkertijd ook beter de
samenhang van de afzonderlijke deel-projecten duidelijk wordt. De
komende afleveringen van de SCS Nieuwsbrief willen we u aan de
hand nemen om te laten zien wat we
samen met u de afgelopen jaren
bereikt hebben. Daarvoor hebben we
een plattegrond gemaakt (zie pagina
3). Kigo Prison is een 'High Security'
gevangenis, dat betekent dat het een
rechthoekig
gebouw
is
met
daaromheen
een
hek.
De
buitenafmetingen zijn circa 80x120
meter. Er zijn 31 cellen (wards) kale
ruimten van 8x8 meter waarin circa 50 jongens op paardendekens
op de kale cementvloer liggen. Er zijn in de cellen geen bedden,
geen stoelen, geen tafels; daar is ook helemaal geen ruimte voor.
Volgens de VN mogen er maximaal
400 gevangenen gehuisvest worden;
het zijn er momenteel 1.500 – 1.600
(van 18 jaar en ouder) met alle
ellende als overdraagbare ziekten en
psychische druk! Feitelijk is er een
teveel aan wat ze níet willen hebben
en een gebrek aan wat ze wél willen
hebben. Op het binnenterrein staat
achterin een stenen lagere school
voor volwassenen-onderwijs met 3 klaslokalen en daaraan vast de
recent door SCS opgeknapte 'keuken'. Vooraan zijn twee veldjes
met 5 permanente tenten die voor diverse doelen gebruikt worden:
als onderbouw van de middelbare school, als kerk of moskee en als
wachtruimte voor patiënten.
Daartussen ligt een veld met gravel
voor sporten als voetbal, volleybal en
basketbal. In de linker onderhoek de
nieuwe Washroom. Gelijk daarboven
links
het
gevangenisziekenhuisje
omgebouwd uit drie voormalige
cellen.
Linksboven
de
nieuwe
Workshop. Rechtsboven het Study
Centre met de bibliotheek en
computeronderwijs. Rechtsonder de recent opgeknapte Reception
Ward 31 (de eerste nacht in de gevangenis). Dat is in vogelvlucht
wat er allemaal gebouwd is, naast alles wat er gedaan is aan de
correctionele activiteiten. Ons doel blijft: 'mensen de gevangenis
beter te laten verlaten dan hoe zij er kwamen'. Alleen om dat soort
dingen te kunnen gaan doen moesten we eerst bouwen. En met 'we'
bedoelen we vooral samen met 'onze jongens'; alles is en wordt
uitgevoerd 'door gevangenen, voor gevangenen', waarbij zij
tegelijkertijd een beroep leren. Lopen jullie met ons mee?

SCS komt op televisie
De Reünie – voorjaar 2018
Ook SCS krijgt een Tweede
Kans: de HBS-klas van Victor
Wildeman komt in beeld bij
een uitzending van De Reünie.

Voor SCS niet alleen een
unieke gelegenheid om aan
een breder publiek te laten
zien wat we samen met elkaar
de afgelopen jaren in Uganda
bereikt hebben, maar ook om
aan jullie met bewegende
beelden te laten zien hoe jullie
een
verschil
maken.
De
afgelopen tijd is er met enorm
veel inzet en passie door de
redactie en ons gewerkt aan
voorbereidingen.
Op
dit
moment zijn we in Uganda
voor de tv-opnamen.

Zodra we de uitzenddatum
horen laten we u dat weten.
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De start
Als alles nodig is, waar ga je dan beginnen
Toen SCS in 2010 begon stond ons duidelijk voor ogen: de staf én
de gevangenen van Kigo Prison vragen wat zij nodig hadden. Zij
moeten betrokken raken en de veranderingen willen doorvoeren.
Dat zelf nadenken was vooral in het begin moeilijk; er wordt in een
gevangenis voor je gedacht! De uitkomst bleek: gezondheidszorg en
educatie verbeteren. In het begin was het een tijd van heel veel
praten en ongeloof wegnemen dat er nu écht iets ging gebeuren.
Pas daarna konden we spijkers op de kop gaan slaan.

Gevangenisziekenhuisje
Van levensbelang
Drie kale ruimten omtoveren tot
een gevangenisziekenhuisje: een
Clinic
voor
behandeling,
een
Sickbay Ward voor de heel zieken
en een Recovery Ward om aan te
sterken, dat was stap 1. Luuk Kops
(nu onze secretaris, maar toen de
allereerste SCS-vrijwilliger) weet er
alles van: pionieren! Tussenwanden
plaatsen, bedden ontwerpen en
maken, dito grote ijzeren ramen,
waterleiding en elektra, kortom
alles moest op de schop.
Gevangenen die mee wilden helpen
maar analfabeet bleken... En dat
alles in een draaiende gevangenis!

Niet alleen muren werden gesloopt,
maar wij ook. 'Onze jongens' zijn
steeds jaar na jaar enthousiaster
geworden: “Kijk waar we vandaan
kwamen en wat we nu hebben!”

Wij zijn trots op hen en op de SCSvrijwilligers; samen zijn we trots op
de SCS-Supporters ver weg in
Nederland die dit allemaal mogelijk
hebben gemaakt! De volgende keer
in de SCS Nieuwsbrief aandacht
voor de Lagere School in Kigo
Prison.

SCS Bestuur vergadert
Werken met passie en plezier geeft voldoening
Het eindresultaat geldt en dat
betekent bij SCS maar één woord:
kwaliteit! Dat vereist het continue
bijstellen van het beleid en dat
vereist dan weer een nieuwe SCSbestuursvergadering. Als Famke in
Nederland is maakt zij voor ons
ook nog een heerlijke Ugandese
maaltijd. Vlnr.: vicevoorzitter Jan
Vastbinder, penningmeester Rachel
Kalkman, voorzitter Victor Wildeman, secretaris Luuk Kops en
(Ugandees)lid Famke Wildeman. Beleidmakers met veel passie, een
visie, een missie, een doel én een gezicht.
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