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Signs of Hope
Hoe zit dat nou met Famke
SCS-bestuurslid en -vrijwilliger
Famke Wildeman woont het
grootste deel van het jaar in
Uganda. Als ze in Uganda is
pakt ze veel werk op voor
SCS. Daarnaast coördineert zij
ook de werkzaamheden van
onze Ugandese vrijwilligers
Jonathan Kasigaire en Franko
Olong.
Famke
woont
in
Mukono; circa 7 uur reistijd op
en neer naar Kigo Prison!
Dankzij Famke kunnen we
continuïteit en kwaliteit van
het werk van SCS garanderen.
En ook niet onbelangrijk;
Famke houdt een scherpe blik
op de schatkist van SCS.

Famke heeft ook nog haar
eigen stichting: Signs of Hope.
Daarmee ondersteunt zij dove
kinderen in Uganda om naar
een (kost)school in Kampala te
kunnen gaan. Famke werkt
samen met een Ugandese
vrijwilliger: Dorothy Ajete.
Beiden werken naast al het
andere werk voor Signs of
Hope ook nog als vrijwillig
onderwijs-assistent
op
die
school. We hebben met eigen
ogen gezien wat zij daarmee
fantastisch werk verrichten.

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

SCS op televisie in De Reünie
Samen maken we een verschil
Zondag 1 april (eerste paasdag) is
het zover. Om 20:20 uur op NPO 1
(gelijk na het NOS Journaal) kunt u
met eigen ogen zien hoe we samen
een verschil maken voor 'onze
jongens' in Kigo Prison. Hoe we hen
ondersteunen bij het herstel en
terugkeer naar de maatschappij als
zelfstandige, goed aan de maatschappij deelnemende en de wet
respecterende burgers. Veel kijkplezier en voldoening toegewenst!

Tien kleine negertjes die zaten op ...
Tijden veranderen
Je schijnt geen 'negertjes' meer te mogen zeggen; in Uganda noemt
iedereen ons 'Muzungu' (witte), maar dat terzijde. In het kinderliedje vertrekken steeds meer 'donkere medekindertjes'(?) Maar
zoals
de
kop
ook
zegt:
“Tijden
veranderen”; het gehele Kigo Prison
management
is
in
een
landelijke
reorganisatie overgeplaatst. Gevangenisdirecteur Moses wordt de baas van Upper
Prison; een hele promotie! Onderdirecteur
David wordt elders zelf directeur en ook
Harriet van de Kigo Women Section gaat
elders de scepter zwaaien. Robert Naimuli
wordt de nieuwe gevangenisdirecteur van
Kigo Prison. We hopen dat dat net zo
prettig en succesvol wordt als met Moses
Ssentalo. Voor ons team in Uganda
betekent het niet alleen een einde aan een
succesvolle periode met Moses, maar ook het extra tijd steken in de
opbouw van nieuwe relaties. Heel belangrijk!

Onderhanden werk
Vele handen maken licht werk
Er zijn projecten, die door SCS gestart zijn,
en blijvende support nodig hebben. Zo
komt de voorzitter van de Art and Drawing
Group regelmatig vragen om potloden en
gummetjes. De bibliotheek is een project
dat grotendeels op zichzelf draait; er is
inmiddels weer een nieuwe bibliothecaris.
De vorige mag bijna naar huis en, zo wordt
uitgelegd, dan zijn je gedachten wel ergens
anders. De nieuwe doet z’n werk goed. In
de bibliotheek is behoefte aan boeken in
Swahili, en ook zijn meer boeken rondom
o.a. gezondheid welkom. Genoeg reden
dus voor Famke om met Franko en Jonathan de stad in te gaan en
allerlei materialen voor de verschillende groepen te kopen. Toch fijn
dat de sterke mannen dan het sjouwwerk kunnen doen!

Counseling
Herkenbaarheid verbeterd
Franko ontmoet regelmatig de
counsellors en controleert de
voortgang van hun werk. Er is
een stevige kerngroep van
zo’n tien counsellors, waarvan
de meesten ook andere rollen
in de gevangenis vervullen.

Om herkenbaar te zijn in de
gevangenis als counsellor, is
om een naamplaatje gevraagd.
Na
overleg
met
Welfare (mag een veiligheidsspeld in de gevangenis? “Ja”)
zijn de naamplaatjes besteld
en bij de counsellors gebracht.
Ook hebben ze een notitieboek
en pen gekregen om hun werk
goed te kunnen documenteren. Een feestelijk moment
voor dit goede team van
hardwerkende mannen!
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De Kitchen – rondleiding deel 3
Eten op tijd en hygiënischer bereiden
Dankzij gevangenisdirecteur Moses
wordt er in Kigo Prison nu
tweemaal per dag gegeten. Tot zijn
komst werd er in Kigo Prison één
keer per dag gegeten, behalve als
je BMI door Hiv/Aids beneden de
ondergrens was gezakt. 's Morgens
pap (porridge) en 's middags
maispap en bonen (posho and
beans); vooraf geeft de menukaart
soep aan (het water waarin de bonen gekookt zijn). Aan
duidelijkheid is geen gebrek; je eet dit op alle dagen van 1 januari
tot en met 31 december; iedere dag eet je dus hetzelfde!
Noodzaak is dus dat je van bezoek
extra eten krijgt, anders ga je het
alleen al qua voedingswaarde niet
redden en dan hebben we het nog
niet over vitamines, enz. Gelukkig
mogen de gevangenen op kleine
steenkool oventjes zelf koken.
In
Kigo
Prison
wordt
door
gevangenen
voor
gevangenen
gekookt. Er is een brandhouthakploeg die op het binnenterrein bomen in mootjes hakt. Onder
een golfplaten afdak (naast de school; zie plattegrond op pagina 3)
wordt gekookt; in korte tijd zag alles blauw van de rook en kon je
door de pijn in je ogen van de rook
nauwelijks meer kijken. Dat moest
verbeterd worden. Door de zware
overbevolking waren de ovens in
korte tijd kapot. Daarnaast was er
onvoldoende tijd – omdat in
ploegen na elkaar gekookt moest
worden – om het eten voor
iedereen op tijd klaar te hebben. Er
moest meer ovencapaciteit komen!
Er was geen stromend water; water werd met jerrycans naar de
keuken gesjouwd. Eten en brandhout lag door elkaar onder het
afdak. Daarnaast liep iedereen ook
nog in en uit de 'keuken', koks én
anderen. Kortom, we maakten ons
grote zorgen over de hygiëne.
Samen met gevangenisdirecteur
Moses
werd
een
lijst
van
noodzakelijke verbeteringen opgesteld en ging SCS bouwtekeningen
en een verbeter-budget opstellen.
Vervolgens gingen we veel praten
met vooral de 'koks'; zij hebben de
dagelijkse ervaring en zij kwamen al snel met nog meer wensen en
suggesties. Door hen te betrekken in de plannen is het nu 'hun
keuken' geworden en zijn ze er ook
zuinig op; dat scheelt weer een
hoop reparaties! Belangrijk bleek
verder de toegang te limiteren tot
alleen de koks; anderen blijven nu
buiten de keuken en krijgen hun
eten via twee uitgifte-punten. Ook
dat heeft de hygiëne enorm
verbeterd. Wederom DANK aan alle
SCS-Supporters die ook dit stuk
verbetering in leefomstandigheden
in Kigo Prison hebben helpen realiseren. Weer heel veel blije
gezichten in Kigo Prison; namens 'onze jongens': “Smakelijk eten.”
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