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Prisoner's Craft Shop
Winkel van Sinkel
De focus van SCS is gericht op
de gevangenen; wat we ook
doen, het gaat om hun welzijn
en hoe zij beter de gevangenis
verlaten ten opzichte van hoe
zij er kwamen. Basis-educatie
en beroepsopleidingen zijn
daar hoekstenen van, maar
ook
het
voorkomen
van
psychologische
detentieschade. Afgesloten zijn van
het gezin en de maatschappij
laat al zijn sporen achter,
helemaal
niets
te
doen
hebben, of zoals ze het hier
noemen, “running idle”, is al
helemaal niet best. Daarom
zijn er volop activiteiten in de
door SCS fraai verbouwde
Workshop.

We kijken daarbij ook of wat
ze maken zichzelf kan betalen,
dus was er een winkeltje
nodig.
Inmiddels
is
het
winkeltje nu verplaatst naar de
wachtruimte voor bezoekers.
Alle materialen zijn uiteraard
ook nu weer hergebruikt.
Bezoekers kunnen van alles
kopen:
kaarsen,
vloeibare
zeep, manden, sieraden, zelfs
stenen. Van de opbrengst
worden weer nieuwe basismaterialen gekocht.
En zo is het cirkeltje rond.

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

Kennismaking met de nieuwe gevangenisdirecteur
Nieuwe bezems vegen schoon
Op 23 maart 2018 kwam Robert Naimuli Tagoola (Jinja Uganda
1980) als nieuwe gevangenisdirecteur van Kigo Prison in functie met
een officiële 'handover' van Moses
Ssentalo, de gevangenisdirecteur waar
Second Chance Support (SCS) zes jaar
veel en uiterst plezierig mee heeft
samengewerkt. Moses zag zijn werk
bekroond met een fraaie promotie tot
directeur van Luzira Upper Prison, de
grootste gevangenis van Uganda.
Door ziekte in 2018 moesten bezoeken
aan Kigo Prison vanuit Nederland
worden afgelast, waardoor het nu pas
tot een introductie van Robert voor
jullie in deze SCS-Nieuwsbrief komt.
Excuses daarvoor.
Robert is geboren in een gezin van 1
broer en 3 zusters, voor Ugandese
begrippen een klein gezin. Zijn vader
was administrateur; hij had dus geen achtergrond in gevangenissen.
Al vroeg ontwikkelde Robert een passie om het beste uit mensen
omhoog te halen en dus wekte Uganda Prisons Service (UPS) zijn
interesse. Hij bekroonde zijn studie met een Master in Ethiek en
Mensenrechten, daarnaast heeft hij ook een Bachelor in kunst.
Na zijn studie ging hij in juni 2001 voor UPS werken en doorliep zijn
beroepsopleiding in de UPS Prison Training School (PTS) als
bewaker. Daarna heeft hij snel carrière gemaakt en zich door
diverse rangen omhoog gewerkt tot Personal Assistent van de
opperbevelhebber Johnson Byabashaija. Zo heeft SCS Robert de
afgelopen jaren leren kennen. Het was deze keer dus een
hernieuwde kennismaking, maar nu wel als direct betrokkene bij de
werkzaamheden van SCS in Kigo Prison. Gelukkig blijken we veel
doelen te delen; hoe transformeren we gevangenen tot 'nette'
burgers die de wet respecteren, zelfstandig zijn en op een positieve
manier de maatschappij ondersteunen. Met andere woorden hoe
vormen we
Kigo Prison
verder
om
tot
een
correctioneel instituut? Door
de enorme overbevolking
heeft Robert ook hygiëne
hoog in zijn vaandel staan.
We leren Robert nu kennen
als een man met zijn hart op
de goede plek en een passie
om mensen te transformeren.
Robert wil hier zijn dank
overbrengen aan de trouwe
SCS-Supporters in Nederland die 'Kigo Prison from far' hebben
gebracht tot een van de beste gevangenissen van Uganda. Hij ziet
onze intentie om eind 2020 te stoppen dan ook met lede ogen aan.
Maar voorlopig gaan we samen de schouders onder uitdagingen
zetten voor verdere verbeteringen de komende tijd. Zoals jullie zien
staat Kigo Prison inmiddels duidelijk op de kaart.

Voorraad water tank
Geen elektra, toch water
In Uganda geldt: “Water is
Life!” Gelukkig heeft SCS de
afgelopen
jaren
schoon
drinkwater kunnen aanleggen,
maar als er geen elektra is, is
er ook geen drinkwater. En
met ruim 1.700 monden te
vullen moet er toch gekookt
worden. Hoog tijd om een
extra watertank van 5.000
liter aan te schaffen.

www.secondchancesupport.org
/doneren

Kigo Prison rondleiding – vervolg
Washroom: Hygiëne in gevecht met overbevolking
Toen we in 2010 als Second Chance Support (SCS) in Kigo Prison
begonnen hadden we circa
1.000 gevangenen. Bij een
ontwerpcapaciteit volgens de
Verenigde Naties van 400
gevangenen
steunden
we
toen: “Jongens wat zitten we
vol!” Inmiddels zitten we
regelmatig boven de 1.700
gevangenen! Met steunen zijn
we dus maar gestopt en zijn
we nu al weer jaren ons aan
het richten op ondersteunen.
De cellen zijn circa 8x8 meter
en per cel liggen meer dan 50
jongens op de cementvloer.
Iedere cel heeft één hokje
met een flodderig gordijntje
waarachter een Frans toilet
is. Een Frans toilet is een
mooie benaming voor een gat
in de grond als toilet en een
kraantje in de muur om je te
wassen. Met de stelselmatige
overbevolking is Kigo Prison
een ideale plek voor overdraagbare ziekten geworden!
Bij binnenkomst was links in
de hoek (linksonder op de
tekening) een Workshop, of
wat daar voor door moest
gaan. Zoals jullie in de vorige
SCS-Nieuwsbrief
hebben
kunnen lezen is die naar
achterin Kigo Prison (links
bovenaan
de
tekening)
verplaatst.
Buiten
de
Washroom
zijn
ijzeren
stellages
gemaakt
met
watertanks; binnen 21 toiletten en 2 douches. Toen alles klaar was
hebben een aantal gevangenen zich aangemeld als 'owner' van de
Washroom. Sindsdien is alles altijd keurig schoon en verloopt alles
bijzonder ordelijk. We zijn er vaak om hen te complimenteren!
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Bezoekers wachtruimte
Kigo Prison op eigen benen
Binnen is het devies 'door gevangenen, voor gevangenen'; 'buiten'
zouden we graag zien 'door Ugandezen, voor Ugandezen'. Met
andere
woorden
wanneer
nemen
Ugandezen
het
ondersteunende werk van
Second
Chance
Support
(SCS) over? De nieuwe O/C
(gevangenisdirecteur) Robert
Naimuli Tagoola heeft op
eigen initiatief een compleet
nieuwe
wachtruimte
voor
bezoekers
gebouwd.
Een
winkeltje
erbij
met
een
keukentje, alles klein maar
goed functionerend, om het geheel te completeren. Wat een
verschil! Robert heeft al gevraagd om oude foto's van Kigo Prison
van voor zijn tijd: “Ik wil laten zien wat mogelijk is om van niets,
iets te maken.” Er gloort hoop aan de horizon boven Lake Victoria!

Vrachtwagen met chauffeur
huren en op weg naar Kigo
Prison. Achter de keuken een
fundament van cement maken
en ook deze klus is weer
geklaard. Ook hiervoor weer
veel dank aan onze vele en
trouwe SCS-Supporters.
Weebale nyo! DANK!

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
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