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Lezen doet leren
Ook buiten de gevangenis

In het Kigo Prison Study
Centre ondersteunen we de
gevangenisschool
met
computer onderwijs en een
bibliotheek. Op de Computer
Server hebben we heel veel
internetpagina's
opgeslagen
met bijvoorbeeld educatieveen medische informatie. Voor
geïnteresseerden kijk maar
eens op internet bij: 'World
Possible – RACHEL-Offline.

Onze Ugandese vriend Denis
Pato runt een goede doelen
stichting
die
kinderen
in
afgelegen gebieden lees- en
lesstof aanbiedt. Voor Denis
hebben we toegang tot Kigo
Prison geregeld om van de
ervaringen van onze computer
onderwijzers
(dat
zijn
gevangenen) te kunnen leren.
Inmiddels draait de stichting
van Denis nu ook succesvol in
verre gebieden – waar geen
internet beschikbaar is – met
RACHEL-Offline
waardoor
kinderen daar nu ook met weliswaar offline - internet
kunnen kennismaken.

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

Spullen kopen voor Kigo Prison
Kijken, kijken, handjeklap, handjeklap en dan pas kopen
Wat SCS in Uganda kan kopen doen
we daar, zo stimuleren we de lokale
economie. Alleen wat er niet te koop
is, wat extreem duur is, of van slechte
kwaliteit, kopen we in Nederland. Zo is
SCS vrijwilliger Famke Wildeman ook
nu weer met een medewerker van
Kigo Prison – Isaac de bewaker die
ook verantwoordelijk is voor het
onderwijs - een hele dag in Kampala
gaan shoppen. Er lag nog een lange
lijst van door SCS beloofde spullen
voor het onderwijs en de Workshop.
Om boodschappen te doen in Uganda,
kun je maar beter voldoende tijd
uittrekken.
Veel
winkels
zijn
kleinschalig en zijn beperkt in hun assortiment. Dan moet er van
alles geregeld worden met een ander winkeltje om de hoek en dat
kost ook weer tijd. Deze keer op naar
een bedrijfje dat gespecialiseerd is in
allerlei materialen voor het lab van de
middelbare school. Stuk voor stuk
wordt met de hand opgeschreven wat
we nodig hebben en wat de prijs is.
Dan volgt het spannendste deel:
hebben ze ons redelijke prijzen
berekend of willen ze extra geld
verdienen aan een blanke? De
gevangenen
hebben
richtprijzen
meegegeven. Gelukkig blijken de
prijzen die berekend worden heel
redelijk; vaak zelfs iets goedkoper dan
verwacht!
Als alles is afgesproken, gaan Isaac en
Famke weer verder. Aan het eind van de dag gaan ze alles ophalen.
Zo lopen ze de stad door van winkeltje
naar winkeltje. In een winkeltje kopen
ze weer verf. Famke blijft dan op
afstand, terwijl de bewaker onderhandelt. In een volgend winkeltje
kopen ze laarzen en handschoenen,
nodig voor de productie van vloeibare
zeep. Tenslotte gaan ze nog naar een
naaiwinkel. Ook daar kopen ze van
alles, van garen tot knopen en
scharen.
Gelukkig hebben ze heel wat meer
kunnen kopen dan verwacht. Er staat
nog steeds meer op de lijst, maar de
tijd is op en het meegebrachte geld
ook. Dan een auto regelen om alle
spullen in te vervoeren. Met de auto weer hetzelfde rondje door de
stad. Zo komen alle spullen veilig in Kigo aan!

Dankbaar
Een nieuwe Computer Server
Vrijwilliger Jesse de Waard
heeft indertijd een mooie

oplossing met gratis Linux
software voor het computer
onderwijs uitgedacht en uitgevoerd. De micro-computers
zijn al vervangen, nu is het de
beurt aan de server. Oeps, dat
is een hoop geld!

Krijgen we van een bevriende
goede doelen stichting de
vraag: “Of ze ook dit jaar SCS
kunnen helpen met een gift?”
Met heel veel dank zijn Jesse
en Victor bezig met alles naar
de laatste stand van techniek
een Server op te bouwen.
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Weer vrije mensen
SCS niet snel vergeten
Zo nu en dan komen er jongens vrij met wie we jarenlang hebben
opgetrokken. Vaak zeggen ze dat ze buiten wel weer contact
opnemen. We vertellen ze dan altijd dat ze daar vrij in zijn. Het
mag, maar het hoeft niet. Als je het verleden achter je wilt laten,
hebben we daar ook begrip voor.
Toch gebeurt het regelmatig dat iemand inderdaad contact met ons
opneemt. Het is altijd leuk
om zo iemand dan opnieuw
te ontmoeten, in normale
kleding, als vrij man.
Meer dan een jaar geleden
kwam er ook een jongeman
vrij. Sindsdien hadden we
niets meer van hem gehoord.
Onlangs werd
Famke via
Facebook door een bekende
benaderd dat iemand naar
haar op zoek was. Het bleek
dat de desbetreffende jongen haar ook al eens een
vriendschapsverzoek had gestuurd. Maar zijn Facebook-naam was
anders en daardoor had zij hem niet herkend.
Zo bijzonder om na zo’n
lange tijd hen te ontmoeten!
Dat iemand je al die tijd niet
vergeten is en echt moeite
doet om in contact te komen.
Het laat zien hoeveel Second
Chance Support voor deze
jongens betekent. De kansen,
mogelijkheden en aandacht
die
zij
hebben ervaren,
betekent vaak meer voor hen
dan wij beseffen. Allemaal
dankzij de trouwe SCS-Supporters!

Op weg naar eind 2020
Second Chance Support op een laag pitje
Begin 2018 heeft het SCS-bestuur de Afrikaanse trom geroerd: eind
2020 gaan we stoppen. De zoektocht naar jongere opvolgers heeft
helaas niets opgeleverd; twee
keer per jaar voor twee
maanden naar Uganda en de
vliegreis op eigen kosten
maken bleek teveel gevraagd.
Hoe moeilijk het ook viel, met
het stijgen der jaren en
daarmee gepaard
gaande
gezondheidsklachten, kwam
het einde van de tropenjaren
in zicht. We vonden dat we
dat
vroegtijdig
moesten
aankondigen. We verwachtten dat door dat bericht veel van onze
trouwe SCS-Supporters zouden afhaken. Dat bleek een vergissing.
Voortschrijdend inzicht heeft het bestuur nu doen besluiten om SCS
eind 2020 niet te stoppen maar op
laag pitje te zetten. Wellicht kunnen
we met minimale inspanning en kosten
de
sportactiviteiten,
trainingen en ondersteuning van
bijvoorbeeld de Counselling Group
voort zetten. Althans zo lang de
binnenkomende giften dat toelaten,
met dank aan de SCS-Supporters!

