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Rondleiding – deel 2
Een kijkje in Kigo Prison
We vervolgen onze rondleiding
in Kigo Prison. Toen we
begonnen waren er maar twee
vragen:
een gevangenisziekenhuisje (zie de vorige
SCS-Nieuwsbrief)
en
het
verbeteren van het onderwijs.
Deze keer aandacht voor de
gevangenisschool (zie pag. 2)

Kerstkaarten
Een groet betekent veel
Ook dit jaar hebben alle
gevangenen in Kigo Prison,
zowel de mannen als de
vrouwen, en al het personeel
een kerstkaart uit Nederland
ontvangen.
In de zomermaanden hebben
vele schrijvers in Nederland
weer hun tijd gegeven om alle
kaarten
te
voorzien
van
bemoedigende teksten. Begin
oktober zijn de 1.800 kaarten
meegenomen naar Uganda en
op
12 december hebben
Franko, Jonathan en Famke de
kaarten naar Kigo gebracht.
Ter plekke zijn de kaarten,
met hulp van gevangenen,
verdeeld over de cellen.

De kaarten zijn ook dit jaar
weer welkom ontvangen. Alle
gevers en de vele schrijvers.
DANK!

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

De beste wensen
We kunnen ons geen betere wensen
De cryptische kop hierboven slaat op u, de Second Chance Support
Supporter en Vrijwilliger. Sinds de oprichting in 2010 heeft SCS een
trouwe schare Supporters gekregen die, maandelijks of (half)
jaarlijks, eenmalig of meermaals, ons werk met een financiële
bijdrage ondersteunen. Zonder u zouden we niets kunnen doen! Niet
iedereen hoeft mee naar Uganda te gaan, maar die mensen hebben
we ook: SCS-Vrijwilligers die hun tijd en talenten in SCS investeren,
Vrijwilligers in en rond Kigo Prison, als Comité van Aanbeveling, als
Raad van Toezicht, als schrijvers van kerstkaarten, enz. Ook zonder
u zou SCS onze doelgroep niet kunnen ondersteunen. Het SCSBestuur is u allen enorm dankbaar. Daarom krijgt u terecht een
prominente plaats in deze SCS-Nieuwsbrief. Het SCS-Bestuur wenst
u allen het beste voor 2018 en nog vele jaren daarna!

SCS op televisie in De Reünie
Laten zien wat we doen
Het afgelopen kwartaal is er
ontzettend veel werk verricht om
SCS goed in beeld te krijgen tijdens
de televisie-uitzending van KRONCRV De Reünie. Niet alleen het
bijeen krijgen van klasgenoten van
55(!) jaar geleden bleek een
enorme klus, maar ook het
verkrijgen van toestemming voor
het maken van televisie-opnamen
in Kigo Prison bleek een taaie en moeilijke klus. In de bijna zes jaar
dat Moses Ssentalo gevangenisdirecteur is, was het de eerste
keer. De Redactie van KRO-NCRV
De Reünie in Hilversum bleek te
bestaan uit mensen die met veel
passie en inzet een stuk kwaliteit
willen neerzetten. In Kigo Prison
hadden het personeel en 'onze
jongens' zich uit de naad gewerkt
om Kigo Prison er piekfijn bij te laten staan. Voor ons een hele
verrassing om te zien dat alle cellen en de muren van het
binnenterrein geschilderd waren.
Jaren om gevraagd, maar er was
nooit geld voor onderhoud. Nu kon
het blijkbaar wel. Voor de jongens
een hele verbetering en daar zijn
we vooral heel blij om!
Regisseur Esther Veurink, cameraman Bruce Amende en interviewer
Ajouad el-Miloudi hebben er in
twee dagen een mooie rapportage
van gemaakt. Moeilijke omstandigheden door veel beperkingen,
maar met hulp van Famke, Franko en Jonathan is het meeste toch
nog goed gekomen. Zodra we weten wanneer de uitzenddatum is
laten we u dat via een apart bericht weten. Veel kijkplezier!

Waar zijn de plaatjes
Steeds meer programma's
Tastbare resultaten in de vorm
van foto's; dat is wat een
Nieuwsbrief leesbaar maakt;
dat beseffen wij ook!

Doel van SCS is om 'onze
jongens' beter de gevangenis
te doen verlaten ten opzichte
hoe ze er kwamen. Dat vereist
veel correctionele activiteiten
en die vinden dan ook steeds
meer plaats. Om dat te
kunnen doen moest er eerst
gebouwd worden. Bovendien
zijn alle beschikbare plekken
in Kigo Prison nu volgebouwd.
Het resultaat: nog altijd veel
activiteiten, maar wel minder
foto's. We doen ons best om
de SCS-Nieuwsbrief voor u
lekker leesbaar te houden!
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De Gevangenisschool – rondleiding deel 2
Educatie als hoeksteen voor een beter leven
Toen SCS in 2010 begon stond ons
duidelijk voor ogen: je maakt de
maatschappij beter en veiliger door
vanaf het begin in de gevangenis te
werken aan herstel en terugkeer.
Daarom is het nodig om diverse
correctionele
activiteiten
te
ontwikkelen. Een belangrijke tak
daarin is educatie. Toen we
begonnen was er net door een
gevangene zelf een 'schooltje' gestart met zo'n dertig leerlingen. In
een
hoekje
stonden
wat
schoolborden, er waren een paar
kinderbankjes, de rest zat op
stukken steen. Alles was op eigen
initiatief gestart: “Als je niets doet
gaat het in je hoofd malen, dus
kunnen we maar beter bezig zijn,
zeker als we elkaar helpen meer
kennis te vergaren.”
Kortom een goed begin!
In overleg met de directeur kon
SCS beginnen met de verbouw van een oude schuur tot drie 'echte'
klaslokalen. Om goed te leren moet je je
kunnen concentreren en dat lukt niet met
pijn in je rug omdat je op een stuk steen
zit, dus werden 150 stoelen gemaakt met
een boekensteun; voor tafels is in Kigo
Prison
onvoldoende
ruimte.
Dankzij
ruimhartige steun uit Nederland konden
vele lesboeken worden aangeschaft. De
lagere school (volwassenen onderwijs) was
zo'n succes dat er al snel ook een
onderbouw van de middelbare school werd
gestart. Om alle leerlingen te kunnen
herbergen werden drie permanente tenten
op het binnenterrein geplaatst die ook voor andere doeleinden
worden gebruikt.
En de 34
onderwijzers zijn ook hier weer
gevangenen! Zo werkt SCS: door
gevangenen, voor gevangenen.
Inmiddels is de gevangenisschool
een van de beste van Uganda. Zo
maken we samen met de Welfare
Afdeling van Kigo Prison én 'onze
jongens' voorbeeldprojecten die de
toets van kwaliteit doorstaan. Alles
is mogelijk gemaakt dankzij onze trouwe Supporters in Nederland.

Toegepaste Counselling
Voor wie in Kigo Prison en in de put zit
Eerder dit jaar heeft Franko een groep gevangenen getraind als
counsellors. Na de training was er behoefte om het geleerde op een
gestructureerde manier in de praktijk te brengen. De groep heeft de
Kigo Inmates Voluntary Counselling Club (KIVCC) opgericht. De
counsellors gaan nu in tweetallen langs de diverse cellen, aan het
begin van de avond als de mannen weer opgesloten zijn. Ze
bespreken dan een onderwerp met de vijftig mannen van de cel, bv.
depressie, verslaving of seksualiteit. Zo bereiken zij velen en leren
de gevangenen ook de counsellors beter kennen. Dat kan helpen om
met individuele problemen op een van de counsellors af te stappen.
Franko begeleidt het proces en heeft regelmatig een meeting met de
club om te horen wat goed gaat en waar verbetering nodig is.
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