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Meedenken
Twee weten meer dan een

Gepensioneerd na een carrière
bij de Recherche van de Politie
in Utrecht. Neef Ab van Zijl
wilde met zijn vrouw Ineke
mee naar Uganda. Het werd
meedenken. Kijken door de
ogen van iemand die dagelijks
met criminaliteit is geconfronteerd en met die ervaring SCS
willen helpen. Waardevol voor
Ab, ook voor SCS, en niet in
de laatste plaats voor de
jongens in Kigo Prison. Samen
komen we verder!

Voetballen blijft een feest
Plezier in samenwerken

Vier keer per jaar een finale
van een voetbaltoernooi. Vier
keer per jaar met velen heel
veel plezier maken. Even alle
ellende vergeten en ook leren
met veel plezier samen te
werken.

SCS veldwerkers in Uganda
Ver weg maar niet vergeten
Jonathan Kasigaire
Franko Olong
Famke Wildeman
Victor en Bea Wildeman
Ab van Zijl

Toiletten doorspoelen met drinkwater
Water uit Lake Victoria als eerste levensbehoefte
Wellicht heeft u zich dat nooit
zo gerealiseerd, maar in
Nederland spoelen we de
toiletten door met drinkwater. Sinds we een aantal
jaren geleden in Kigo Prison
een Tyfus-uitbraak hadden,
drinken de gevangenen én
het
personeel
met
hun
gezinnen dankzij SCS schoon
drinkwater uit een bron; een
hele verbetering! De hoeveelheid schoon drinkwater is echter beperkt, dus voor koken en overige
zaken wordt water gepompt
uit Lake Victoria. Een van de
twee pompen werkt nog,
maar
de
gegalvaniseerd
ijzeren buizen naar de grote
watertanks waren zo lek dat
die ene pomp dag en nacht
moest
pompen
om
nog
enigszins aan de waterbehoefte
te
voldoen.
De
directeur smeekte ons om
hulp; weer zo'n dilemma waar
we steeds weer in Kigo Prison mee geconfronteerd worden. “We
willen dat gevangenen beter de gevangenis verlaten dan hoe zij er
kwamen”, maar de hoofdwaterleiding vervangen, is
dat onze taak? Rijp beraad
met het SCS-bestuur in
Nederland: als we niets doen
zijn de gevolgen niet te
overzien, dus toch maar
doen. Aanpakken dus!
Heel veel materiaal gekocht,
een vrachtwagen gehuurd, en
dagen met de loodgietersploeg onder leiding van
bewaker Jonas aan het werk geweest. De grote watertanks bleken
van binnen een dikke laag drab te hebben. Een aantal jongens heeft
een hele dag binnenin de watertanks gewerkt om alles van binnen
weer schoon te maken.
Daarnaast heeft SCS een
tank van 5.000 liter bij de
keuken geplaatst voor als er
geen elektriciteit is. Denkt u
er nog eens aan als u de
toilet doorspoelt? DANK van
SCS én van alle jongens aan
allen in het verre Nederland
die ook dit weer mogelijk
hebben gemaakt!

Een vrij mens!
Een dankbaar mens

Voor ons appartement hoor ik
opeens: “Musana”. Dat moet
dus iemand zijn die SCS uit de
gevangenis kent. Jarenlang
heeft hij in diverse functies als
vertegenwoordiger
van
de
gevangenen SCS geholpen.
Een waardevol en hartelijk
weerzien. Ook hij heeft de
gevangenis beter verlaten dan
hoe hij er kwam. Een levend
bewijs van het SCS doel; jullie
maken samen een verschil!
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MIA: Positive Parenting Program
Je kwetsbaar durven opstellen in een gevangenis
SCS richt zich steeds meer op
correctionele
programma's.
Eerst moesten we de basis
faciliteiten
verbeteren
en
hebben we daarom focus
gelegd op bouwen. Maar nu
kunnen we ons steeds meer
richten op onze kerndoelen:
de vrijwillige transformatie
van gevangenen tot zelfstandige, aan de maatschappij deelnemende en de wet
respecterende burgers. Ons middel is correctionele activiteiten. De
uitwerking daarvan zijn individuele programma's voor hen die
daaraan deel willen nemen. Een hele actieve groep zijn de
Counsellors; zij die op velerlei terreinen hun lotgenoten in Kigo
Prison ondersteunen. Inmiddels doen zij dat met trainingen per cel
tussen 'Final Lockup' en het invallen van de duisternis (kwart over
zeven 's avonds). SCS doet dat met train-the-trainer programma's.
Famke Wildeman was in contact gekomen met de Enkhuizer Goede
Doelen Stichting MIA. In
samenwerking
met
hen
hebben zij een interactieve
training gegeven over het
positief opvoeden van kinderen. Caroline en Marianne
hadden nog geen gevangeniservaring, SCS nog niet met
een uniek programma over
opvoeden. Alles bij elkaar een
gok en spannend, maar met
een gedegen voorbereiding
werd het een fantastische training. Interactiviteit en ook
rollenspellen maakten dat deelnemers zich kwetsbaar moesten
opstellen; de gevangenen, en ook het deelnemende personeel. In
een gevangenis je kwetsbaar opstellen ligt moeilijk. Des te trotser
waren we toen alles als een geoliede machine, mede dankzij SCSvrijwilligers Jonathan en Franko, verliep. En de jongens? “Wat
hebben we een andere kijk op opvoeden gekregen en wat zijn we
blij met de opgedane kennis die we hier in Kigo weer kunnen delen.”
DANK Caroline en Marianne; succes met MIA!

Welfare Afdeling
De kern van correctionele activiteiten
SCS richt veel van onze
aandacht
op
de
Welfare
Afdeling. Zij moeten de spil
worden van bestaande en
nieuwe correctionele activiteiten: naast de humanitaire
omstandigheden en het sporten,
ook de Gevangenisschool, het
Study Centre en ook de diverse
trainingen. Al jaren een grote
wens was een eigen printer. Zo
moesten tot nu toe examenvragen met de hand overgeschreven worden! Een nieuwe
laserprinter luidt nu een tijdperk
in van kwaliteitsverbetering.
Ook dit weer dankzij onze
trouwe SCS-Supporters in het
verre Nederland. DANK!

