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De vloer op
Op een paardendeken
In de vorige SCS-Nieuwsbrief
hadden we een noodkreet
geplaatst voor dekens. Ter
herinnering: in Kigo Prison
liggen de gevangenen in de
cellen op de kale cementvloer.
In de overvolle cellen is geen
plaats voor bedden. Dankzij
een inzameling onder SCSSupporters jaren geleden had
iedereen een paardendeken
om op te liggen, maar die
slijten...

Velen van u hebben massaal
en zeer ruimhartig op onze
noodkreet gereageerd. Wat
fantastisch om iedere keer
weer te ervaren hoe mensen
ver weg in Nederland en die
nog nooit in Kigo Prison zijn
geweest, laat staan 'onze
jongens' in de ogen hebben
gekeken, positief reageren op
een
oproep
van
Second
Chance Support (SCS). Op de
foto ziet u een deel van het
resultaat. Ook namens de
jongens: enorm bedankt en u
ook welterusten!

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

Kerstbomen tellen
Vooral DANK en de beste wensen voor 2019
In gevangenissen in Nederland horen we veel mensen vertellen dat
ze kerstbomen tellen; iedere keer weer een jaar voorbij. In Kigo
Prison
hebben we
geen
kerstboom, maar ook daar
gaan de jaren voorbij. Voor
de jongens in voorarrest (ja
sommigen zitten jaren in
voorarrest!), voor veroordeelden, voor het personeel en
ook voor ons. En met 'voor
ons' bedoelen we niet het
SCS-bestuur, maar de SCSSupporters. Alles wat we in
Kigo Prison doen is alleen
mogelijk dankzij u, de SCSSupporters. Voor een aantal van u was 2018 een moeilijk jaar. Dat u
desondanks, in sommige gevallen zelfs juist daardoor, SCS blijft
ondersteunen vinden we fantastisch! We willen u daarvoor danken
en een goed (beter) 2019 toewensen. #DANK

Stoppen
Ons doel komt in zicht
We hebben het u al eerder gemeld; we werken toe naar eind 2020.
SCS geeft geen Tweede Kans; we Ondersteunen bij een Tweede
Kans. Daarom is onze naam Second Chance Support (SCS). Ons
doel is medemensen niet afhankelijk van ons maken, maar juist de
zelfredzaamheid vergroten. In de gevangenis is ons devies: “Door
gevangenen, voor gevangenen”. Voor Uganda hebben we ook een
devies: “Door Ugandezen, voor Ugandezen”. Jarenlang hebben we
middels voorbeeldprojecten laten zien wat mogelijk is. Eind 2020
vinden we de tijd rijp. Wat we konden bouwen hebben we gebouwd;
in Kigo Prison is geen ruimte meer vrij. Inmiddels zijn we steeds
meer bezig met projecten gericht op 'herstel en terugkeer', dat was
en is ook ons einddoel. Met weinig geld is dat, ook op de lange
termijn, goed en succesvol te realiseren. Óók door Ugandezen!

Oproep: wie wil nu al kerstkaarten voor 2019 schrijven?
Maar eerst DANK aan hen voor de kerstkaarten van 2018
Ook in 2018 hebben weer
velen een kerstkaart met een
bemoedigende Engelse tekst
geschreven voor 'de jongens'
en personeel van Kigo Prison.
DANK!
In
april(!)
gaan
diverse mensen weer richting
Uganda, dus vandaar nu al
weer
een
oproep
voor
schrijvers van 2019 kaarten.
Mogen we ook nu weer op u
rekenen? En ook tijdens
kerstmis 2019 maakt u een medemens blij. Bij voorbaat DANK!

Doodstraf
Gevangenen niet vergeten
10 oktober 2018 de internationale dag tegen de doodstraf.

Spreker in Utrecht was Susan
Kigula uit Uganda. Zij was ter
dood veroordeeld, maar nu
vrij. SCS heeft haar langdurig
ondersteund; zij heeft ons
beloofd gevangenen niet te
vergeten. Nu was ze dus zelfs
in Nederland. Van Second
Chance Support (SCS) waren
aanwezig: Frits en Beppie
Langeraar, Jan Vastbinder,
Bea en Victor Wildeman; allen
hebben Susan meegemaakt
als
gedetineerde
in
de
vrouwengevangenis in Uganda
en dat maakte het voor Susan
én ons een extra speciale
avond! Hier doen we het voor!

SCS-Supporter voor € 10
Word ook 'Tientjes Supporter'
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Kigo Prison rondleiding – vervolg
Workshop: kennis en kunde verbeteren
Educatie is een van de hoekstenen om uit de gevangenis te blijven.
Dat geldt voor basis educatie (lagere en middelbare school) en ook
voor een stuk beroepsopleiding. Naast een timmer-, elektro-,
schilder- en loodgieter-ploeg willen we 'onze jongens' nog veel meer
nuttige kennis en kunde bijbrengen. Daarvoor is een goede
Workshop nodig. Van de
'oude' beperkte Workshop
wilden we een Washroom
maken (in een volgende
aflevering meer daarover),
dus bleef een oude opslag als
laatste ruimte in Kigo Prison
over om te verbouwen tot een
goede nieuwe Workshop.
Om het een open karakter te
geven en ook voor de
veiligheid werd een muur aan
de binnenplaats verwijderd en vervangen door een hek van gaas.
Moet u zich eens voorstellen dat je als goede doelen stichting in
Nederland
samen
met
gevangenen een muur in de
gevangenis gaat afbreken!
Naar de binnenplaats toe is
een
dubbel
gazen
hek
geplaatst; er is dus ruimte
gecreëerd voor binnen en
buiten activiteiten. Alles is zo
'open' mogelijk gemaakt om
andere
gevangenen
te
enthousiasmeren om ook mee
te doen met activiteiten.
Daarnaast is gezorgd voor voldoende plankruimte om onderhanden
werk en andere zaken te kunnen opslaan. Er is een toilet, een
douche en twee wastafels om
hygiëne te waarborgen. Ook
twee badkuipen, maar die
zijn
voor
watervoorraad
bijvoorbeeld
als
er met
papiermaché gewerkt wordt.
Alles
is
helder
licht
geschilderd.
We
hebben
nauwkeurig gekeken hoe we
de nieuwe Workshop zo
multi-functioneel
mogelijk
kunnen gebruiken. Stoelen,
tafels en banken in diverse maten zodat ook klassikale instructie
mogelijk is. De timmerploeg heeft alles prachtig gemaakt van door
SCS aangeschaft hout. Zoals altijd is ook goed over duurzaamheid
nagedacht. De afgebroken muren zijn tot gruis fijngehakt om de
vloeren van de (school)tenten op het binnenterrein mee op te hogen
en moddervrij te maken.
De nieuwe Workshop is een
'broeinest'
van
vele
activiteiten
zoals
kleding
repareren, manden maken,
vloeibare
zeep
productie,
naast vele cursussen voor
counseling, muziek- en dans
lessen, enz.
De organisatie is geheel in
handen
van
gevangenen,
waarbij
SCS-Vrijwilligers
ondersteunen, materialen kopen en de Welfare Afdeling stimuleren
om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Allemaal mogelijk dankzij u.
DANK!
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