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Oproep voor extra hulp
€ 10,- voor een paardendeken
We hebben een noodkreet
ontvangen; er is opnieuw
dringend behoefte aan meer
paardendekens. Die kosten in
Uganda € 10,- per stuk.

Stelt u zich eens voor dat u
met 50(!) mannen op een kale
cementvloer moet slapen in
een cel van 8 x 8 meter. Geen
bed, geen matras, nee gewoon
op de cementvloer. SCS staat
voor humanitaire behandeling
van gevangenen. SCS wil dat
iedereen op en onder een
paardendeken kan slapen. In
2013 hebben we dankzij onze
trouwe supporters 475 dekens
bij elkaar weten te krijgen. We
hopen dat ons dat nu weer
lukt. Helpt u mee? Voor € 10,haalt u een medemens van de
cementvloer! S.v.p. als extra
donatie storten op de normale
bankrekening van SCS: NL40
TRIO 0198 3799 35 onder
vermelding van 'dekenactie '.
Ook namens de jongens:
enorm bedankt!

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

Steun in de rug voor eigen initiatief
Ownership en Empowerment
SCS heeft jaren geleden het 'Ownership Programma' gelanceerd.
Voor ieder onderdeel van de gevangenis – het Study Centre, de
Klas-lokalen, de Cellen, de Wasgelegenheid, etc. is een gevangene
rentmeester.
Dit
leert
gevangenen verantwoordelijk
om te gaan met hun leefomgeving en wat aan hen is
toevertrouwd.
Door 'Empowerment' leren de
jongens aan te geven waar
behoefte aan is. De jongens
kijken nu niet langer naar
SCS als het gaat om de
nodige
verbeteringen.
Zij
slaan nu zelf de handen (én
financiën)
ineen
en
verbeteren zelf hun cellen. Zo zijn er verschillende cellen waar nu in
de cel gedoucht kan worden. En twee cellen hebben zelfs met
gemeenschappelijke financiën een televisie kunnen aanschaffen!
Uniek in een gevangenis in Uganda! Extra ondersteuning vanuit SCS
blijft nodig. Bijvoorbeeld nieuwe kleding voor de basketbal- en
volleybal teams en extra boeken voor de bibliotheek. Famke koopt
alles in Kampala en Franko en Jonathan sjouwen alle gekochte
zaken naar de gevangenis (door Ugandezen, voor Ugandezen!).

Counseling
Stap voor stap steeds beter
De counseling onder begeleiding van SCS-Vrijwilliger Franko Olong
heeft inmiddels in Kigo Prison vaste grond onder de voeten. Van de
groep die als eerste getraind is, zijn inmiddels velen op vrije voeten.
Zij hebben hun kennis doorgegeven aan de volgende groep. En die
blijkt het nog beter te doen dan de voorgaande groep!
De groep komt regelmatig bij elkaar. Er wordt dan over een thema
gelezen en vervolgens samengevat gepresenteerd. Zo ontwikkelen
ze hun presentatievaardigheden en ontstaat het verlangen om meer
kennis tot zich te nemen.
De counselors gaan van cel
naar cel om deze informatie
te delen. Daarnaast spreken
ze waar nodig één-op-één
met hun medegedetineerden.
Zo
hebben
ze
onlangs
iemand mogen counselen die
zelfmoordgedachten had. Ze
begeleiden deze man nog
steeds. “Zijn perspectief op
het leven is totaal veranderd,
hij leeft nu een gelukkiger
leven, zelfs in de gevangenis”, vertelde één van de counselors.
Dankzij fantastische ondersteuning van SCS-Vrijwilliger Franko
Olong heeft de inzet van deze counselors een positieve invloed op
de gevangenis. Ze zijn een voorbeeld voor velen!

Het beste omhoog halen
Geloof in goede mensen
Het beste in mensen omhoog
halen.
Dat
geldt
voor
gevangenen en ook voor het
gevangenispersoneel,
onze
vrijwilligers en voor onszelf.

Onze Ugandese Vrijwilliger
Jonathan Kasigaire verbetert
zich steeds meer in het geven
van trainingen; in Uganda én
ook in het buitenland. Dat is
goed voor hemzelf, maar ook
voor 'onze jongens'. Dankzij
SCS en dus dankzij u!

SCS-Supporter voor € 10
Word ook 'Tientjes Supporter'
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Kigo Prison rondleiding – vervolg
Study Centre ondersteunt studeren
Educatie is een van de
hoekstenen
om
uit
de
gevangenis te blijven. SCS
ondersteunt in Kigo Prison
vakonderwijs
én
basis
educatie; zij hebben nu een
grote lagere- en middelbare
school (zie SCS-Nieuwsbrief
december 2017). Ter ondersteuning van de school is een
oude
ruimte
omgebouwd
naar een compleet Study
Centre: een combinatie van een bibliotheek en 14 werkplekken voor
computeronderwijs. Een ruimte achterin de hoek van Kigo Prison
waar vroeger toiletten waren geweest bleek de beste mogelijkheden
te bieden. Eerst moest nog wel de buitenmuur worden verstevigd en
alles wat nog aan de toiletten herinnerde – vooral de stank uit het
riool – verwijderd. De tussenmuurtjes werden aangepast en nieuwe
gemetseld om rustige werkplekken voor het computeronderwijs te
creëren. Voor de bibliotheek werden in de Carpentry grote houten
boekenkasten door gevangenen gemaakt. Ook hier weer
onder het motto: 'door
gevangenen, voor gevangenen' geheel volgens de
werkwijze van SCS; mensen
aansporen zelf en vooral
samen
hun
situatie
te
verbeteren. Boeken werden
via buitenlanders in Uganda
en
via
een
universiteit
ingezameld. Inmiddels wordt
de kwaliteit steeds verder verbeterd door aanschaf van specifieke
boeken. Alles mogelijk door uw donaties uit Nederland. Een
computertje is ingericht voor de administratie van alle bibliotheek
handelingen en twee gevangenen opgeleid tot bibliothecaris. Alleen
de coördinatie ligt bij Famke en Bea Wildeman, de dagelijkse
uitleen, reparatie en administratie ligt bij de gevangenen zelf.
SCS-Vrijwilliger Jesse de Waard heeft een fraai klassikaal
computersysteem ontworpen op basis van hele kleine Raspberry
computertjes die samenwerken met een Server. Zo is een prachtig
geheel ontstaan waar tegelijkertijd 14 gevangenen zich
computervaardigheden eigen kunnen maken. Eerst wordt een serie
theorielessen door gevangenen met computer-ervaring gegeven.
Vervolgens leren ze individueel aan de hand van instructie-filmpjes
hoe daadwerkelijk met computers om te gaan. Tekstverwerken,
rekenvellen, presentaties maken, etc. Daarnaast staat een
afgeschermd stuk internet op de Server dat geraadpleegd kan
worden
met
duizenden
onderwerpen als rekenen,
aardrijkskunde,
medische
onderwerpen,
etc.
Het
beheer van dit geheel ligt bij
twee gevangenen die vanaf
de
Server
alles
onder
controle
houden.
Vanuit
Nederland wordt regelmatig
nieuwe
functionaliteit
toegevoegd. Lokaal zorgt het
SCS Uganda Team voor de
reparatie en waar nodig
vervanging van kapotte onderdelen. Met een goede opleiding en
computervaardigheden hebben gevangenen na vrijlating een veel
betere kans op werk. Allemaal dankzij SCS-Supporters die ons werk
vanuit Nederland (financieel) ondersteunen. DANK!
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