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Zomerse Kerstkaarten
Bemoediging van ver weg
Omdat SCS bestuurslid en
vrijwilliger Famke Wildeman
de afgelopen tijd in Nederland
was, had zij nu al het project
van
het
schrijven
van
kerstkaarten opgepakt. Ook
dit jaar zijn weer vele nog
nette gebruikte kerstkaarten
door heel veel lieve mensen bij
ons afgegeven. Dagenlang zijn
kaarten onder de snijmachine
ontdaan
van
beschreven
zijden. Zo kon SCS ook dit
project weer zonder kosten
uitvoeren.

Verspreid over heel Nederland
en zelfs door een Nederlandse
in Frankrijk zijn meer dan
1.800 kaarten geschreven.
Heel veel dank aan iedereen
die hieraan heeft meegewerkt!
In
december
mogen
we
namens jullie weer al die
kaarten met bemoedigende
teksten aan de mannen,
vrouwen en het personeel van
Kigo Prison overhandigen. Bij
zomerse
temperaturen
geschreven, en straks bij
zomerse
Ugandese
kersttemperaturen uitdelen. Gratis,
maar heel waardevol, zo'n
kaart
van
ver
weg
als
bemoediging in Kigo Prison.
Ieder jaar weer fantastisch om
te zien hoe blij ze ermee zijn!

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

Steeds meer trainingen
Oefening baart kunst
Er zijn steeds meer kansen voor 'de jongens' in Kigo Prison om zich
te ontwikkelen. Kansen die zijzelf moeten grijpen; wij sturen aan op
eigen verantwoordelijkheid. Er wordt gretig op ingeschreven; aan
belangstelling geen gebrek! Zomaar een dag in Kigo Prison:
's ochtends komt SCS vrijwilliger
Jonathan en geeft een training
rondom 'Life Skills and Leadership'.
Alles is heel praktijk gericht op een
beter leven na de gevangenis.
Eerst een stuk theorie en uitleg,
vervolgens in groepjes oefenen op
basis van wederzijds respect.
Kennis en kunde verbeteren naast
sociale vaardigheden op weg naar
medemensen die straks positief bijdragen aan de maatschappij.
Na de lunch is er een training van
de counselors voor weer nieuwe
counselors. De opgedane kennis
tijdens de wekenlange training, die
SCS vrijwilliger Franko aan de
eerste groep heeft verzorgd, wordt
nu
door
de
jongens
zelf
doorgegeven aan de volgende
groep. Counseling wordt nu in Kigo
Prison
op
diverse
terreinen
verricht: over Hiv/Aids en tbc, aan jongens die psychisch in de knel
zitten, maar ook over praktische zaken zoals omgaan met geld.
In het studiecentrum krijgen de
hele dag steeds afwisselende
groepen jongens computertraining.
Er wordt begonnen met theorielessen; velen hebben nog nooit een
computer aangeraakt! Aan de hand
van
onderdelen
wordt
heel
praktisch de functie en werking
uitgelegd. Na afsluiting van het
theorie-gedeelte volgen praktijklessen. Leren omgaan met een muis en toetsenbord; voor velen een
enorme ervaring. Vervolgens leren tekstverwerken, leren rekenen
met spreadsheets en het maken van presentaties.
Het is heel inspirerend om te zien hoe de aanpak van SCS om de
jongens zelf in actie te krijgen, om henzelf en hun medegevangenen
te ondersteunen op weg naar een betere toekomst, echt z’n
vruchten afwerpt. Zo wordt Kigo Prison steeds meer een instituut
van correctionele activiteiten gericht op herstel en terugkeer!

TV Gemist ...
Blijf kijken
De hoofdpagina van de SCS website is aangepast. Er staan nu drie
tv-uitzendingen die met een simpele klik kunnen worden gestart. Zie
hoe we samen in Kigo Prison een verschil maken:
www.secondchancesupport.org (zonder en met ondertiteling).

Privacy
SCS up-to-date
Afgelopen 25 mei heeft de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen.

Ook voor SCS werk aan de
winkel. Niet alleen omdat het
moet, maar omdat we willen
dat onze zaken goed voor
elkaar zijn. Bovendien worden
we iedere dag in Kigo Prison
met onze neus op de feiten
gedrukt hoe enorm belangrijk
vertrouwelijkheid
is.
Onze
vicevoorzitter Jan Vastbinder
heeft veel werkt verricht en
alles staat nu klip en klaar op
de hoofdpagina van de SCS
website; u kunt het daar
downloaden ter bestudering.
Transparantie: SCS geeft aan
SCS Supporters op verzoek
wel volledige openheid over de
bestedingen en dat vinden we
óók belangrijk!

SCS Supporter voor € 10
Word ook 'Tientjes Supporter'
Maak iedere maand zelf € 10,over naar:
Triodos Bank in Zeist
IBAN:

NL40TRIO0198379935

t.n.v.:

SCS te Woerden

BIC:

TRIONL2U

www.secondchancesupport.org
/doneren
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Indoor games
Laat je hersenen kraken
SCS ondersteunt diverse toernooien in Kigo Prison. Viermaal per
jaar voetbal (het toernooi rondom de Ramadan is net ten einde),
eens per jaar volleybal, basketbal, MDD (Music, Dance and Drama)
en ook eens per jaar 'Indoor games', zeg maar een toernooi met
bordspellen. SCS voorziet in de financiën, lees te winnen prijzen;
alle praktische zaken en organisatie worden door de gevangenen
zelf geregeld. De meeste bordspellen zijn indertijd voor iedere
gevangeniscel met hulp van SCS door de timmerploeg van Kigo
Prison zelf gemaakt.
Hieronder een inkijkje in dit bijzondere Indoor games evenement:
Het toernooi bestaat uit zes spellen. Vijf
daarvan (mens-erger-je-niet, 'ladders-andsnakes', schaken, dammen en scrabble)
worden gecombineerd in het toernooi; het
populaire omweso, een lokaal Ugandees
spel, heeft een aparte competitie, maar die
verloopt wel gelijktijdig.
Bij elk spel is er een scheidsrechter en een
assistent scheidsrechter aanwezig. Er zijn
desondanks toch nog wel eens klachten.
Dan wijst de coördinator de klagers erop
dat het gaat om het plezier, niet om
superieur te zijn.
Elke gevangeniscel levert een afgevaardigde per spel. Na de eerste
ronde met poules tussen cellen, volgt er een kwart- en halve finale,
en als laatste uiteraard de finale. Telkens spelen de afgevaardigden
van de cellen de verschillende spellen. De cel die van de vijf spellen
de meeste wint, gaat door naar de volgende ronde.
Uiteindelijk wint één cel en krijgt
de hoofdprijs. Dit zijn altijd prijzen
die goed verdeeld kunnen worden
over de hele cel, zoals staven zeep
(die in stukjes worden gehakt),
meel om 'chapati' (maispannenkoekjes) van te maken, of een kip
die gezamenlijk gegeten wordt.
Soms wordt er door gevangenen
met wat eigen geld nog iets extra’s
gekocht, om de feestvreugde in de cel nog wat te vergroten.
Het spelen van dergelijke spellen is van groot belang. Ook buiten
het toernooi om worden er veel spellen gespeeld. De cellen gaan om
half vijf ’s middags op slot. Vanaf dat moment tot negen uur ’s
avonds, moeten de circa vijftig gevangenen zich weten te vermaken.
Het spelen helpt de stress te verminderen en voorkomt dat de
mannen hun gedachten richten op verkeerde ideeën.
Deze momenten in de cel worden
ook gebruikt voor het dagelijkse
overleg. Zo wordt er gestemd wie
de afgevaardigden worden voor de
verschillende spellen. Maar ook als
er dan een prijs gewonnen is,
wordt besproken wat een eerlijke
manier van verdelen is.
Het toernooi neemt zo’n drie
maanden
in
beslag.
Het
is
momenteel nog in volle gang. In juli weten we welke cel de winnaar
is. Nog even geduld dus!

De rondleiding
Het spoor in Kigo Prison bijster
De afgelopen SCS Nieuwsbrieven heeft u steeds een rondleiding
door Kigo Prison gehad. Het ontbrak deze keer aan ruimte, dus een
volgende keer gaan we weer verder. Wat in Kigo Prison zit ...

