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SCS Website veilig
Achter slot zonder grendel
Een aantal SCS Supporters
heeft ons gemeld dat zij een
beveiligingswaarschuwing
in
beeld kregen bij het bezoeken
van de SCS Website. Dat is
uiteraard het laatste wat wij
willen. Met de SCS Website
willen wij juist zoveel mogelijk
mensen – nieuwe én trouwe
bestaande SCS-Supporters –
bereiken. En dat laatste óók
op een veilige manier. Voor de
kenners: niet via http:// maar
via https:// de website veilig
opvragen.

Dat was exact wat we wilden
en willen, maar er was iets mis
gegaan...
Dankzij
jullie
oplettendheid is alles nu in
orde. Wat u ook typt, u komt
via een beveiligde verbinding
– dus met dicht slotje – op de
SCS Website.

DANK: samen maken we de
wereld beter en veiliger!

Deze keer heel veel nieuws en
maar weinig foto's. Sorry!

SCS veldwerkers in Uganda
Ver weg maar niet vergeten
Jonathan Kasigaire
Mientje Meusen
Franko Olong
Jan Vastbinder
Bea Wildeman
Famke Wildeman
Victor Wildeman
we wensen u fijn nieuwjaar

Ugandese SCS-Vrijwilliger Franko Olong
Levend bewijs dat het anders kan: kwalitatief én eigen initiatief
We laten Franko zelf aan het woord:
“Mijn naam is Franko Olong Tusingwire, ik ben opgeleid als
journalist, spreker en trainer. Ik ben ook een voorganger. Onder de
gevangenen sta ik bekend als FOT. Mijn 'reis' met SCS was er een
van avontuur in de wereld van zelfontdekking, ontwikkeling en
empowerment. Empowerment van anderen én van mijzelf. Het is
een expeditie van groei en ontwikkeling geweest. Mijn vertrouwen in
wat ik doe verbeterde vanwege twee dingen. Ten eerste de
aanvaarding en de mogelijkheid om deel uit te maken van het SCSteam in Uganda en ten tweede de succesvolle empowerment
programma's met SCS. De warme aanmoediging van Musana, Bea,
Famke en Jonathan maakte het geheel compleet.
Ik ben veel betrokken geweest bij het
ontwikkelen
van
cursussen
en
programma's en het daarin trainen van
gevangenen. De belangrijkste zijn de
cursus 'Effectieve Co-Counseling', de
cursus 'Effectief Spreken in het
Openbaar', 'Leiderschap' en de cursus
'Effectief
Luisteren'.
De
Counselingcursus gaf geboorte aan de
vrijwillige Counselingclub genaamd
'Kigo Inmates Voluntary Counseling
Club' (KIVCC). De KIVCC voert
counseling
uit
onder
de
gevangenisgemeenschap
die
van
afdeling tot afdeling gaat én van
persoonlijke counseling.
Sommige
counselors
zijn
sterk
verbonden
aan
het
gevangenisziekenhuisje; anderen aan scholen als leraren, de
moskee en kerken als religieuze leiders. Een groot aantal van hen
maakt deel uit van het Leiderschap van de Gevangenisgemeenschap. Ik heb ook bewaarders in de kunst van effectief
spreken in het openbaar opgeleid.
Op een 'normale gevangenisdag' heb ik normaal gesproken
vergaderingen met het begeleidingsteam om te bespreken hoe we
het beste het werk in de gevangenis kunnen voortzetten. Onze
vergaderingen omvatten het evalueren van ons werk onder de
gevangenen en analyseren van onze kracht, zwakte, eventuele
bedreigingen en kansen waarop we kunnen voortgaan voor een
betere dienstverlening. We brainstormen ook over verschillende
ideeën en identificeren hiaten die moeten worden opgevuld door
middel van training. Verder verzamel ik deze ideeën en ontwikkel ik
trainingen om de gevangenen te empoweren. Op andere dagen is
het tijdens de training gewoon monitoren.
Bij sommige gelegenheden heb ik de kans gehad om met
gevangenen te voetballen en te dansen. Ik hou, naast lesgeven,
trainen en lesgeven, namelijk ook van voetbal en dans.
Iedereen in Nederland de hartelijke groeten en dank dat u dit alles
mogelijk maakt.”

Computeronderwijs
De nieuwe Computer Server
Vrijwilliger Jesse de Waard, de
bedenker en uitvoerder van
het Kigo Prison Computer
Onderwijs heeft een nieuwe
Server in onderdelen gekocht,
opgebouwd en van de nodige
programmatuur voorzien.

Alles is naar de laatste stand
van techniek samengesteld en
getest. Gratis, maar wél legale
en goede programmatuur is
met veel zorg bij elkaar
gezocht en geïnstalleerd. Alles
in de koffer mee naar Uganda
en daar weer installeren. Zo
kunnen de leraren (en dat zijn
uiteraard gevangenen) aan het
werk als wij weer in Nederland
zijn.
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Luzira Upper Prison
SCS maakt tweewekelijks een uitstapje
Luzira Upper Prison is op dit moment de grootste gevangenis in
Uganda; er verblijven meer dan zesduizend gevangenen! Famke
gaat er regelmatig langs. Enkele jongens die we uit Kigo Prison
kennen, zitten nu daar. Daarnaast is de vorige directeur van Kigo
Prison, Moses Ssentalo, nu de directeur daar.
In het afgelopen jaar heeft Famke een training verzorgd voor leiders
in een van de kerken van de gevangenen. Zij wilden graag starten
met kleine bijbelstudiegroepen. Famke heeft vanuit haar kerk in
Uganda ervaring met het leiden van zo’n groep. Aan de hand van
een boek heeft zij hen in circa acht sessies onderwezen. De
onderwerpen waren breed en zijn ook in andere situaties
toepasbaar: het structureren van een bijeenkomst, transparant zijn
om echtheid te bereiken, goed luisteren, de fases die een groep
doormaakt, enz. De training werd afgesloten met een feestelijk
samenzijn met frisdrank en een snee brood voor elke deelnemer.
In Luzira wordt half december kerst gevierd met Christmas Carols.
Een groot samenzijn waarbij verschillende koren van binnen en
buiten de gevangenismuren aan mee doen. Famke heeft voor het
tweede jaar op rij meegezongen met een lied van het koor van de
pinksterkerk. Dat zij een couplet solo zingt in Luganda maakte de
mannen enthousiast.

In memoriam: Leo Opio
Second Chance Support verliest een vriend en kundig vakman
Op 24 december 2019 is na een heel
kort ziekbed Leo Opio, Leider van de
Murchison Bay Prison Metal Workshop
overleden. Leo was een gedreven
gevangenisbewaarder; het ging niet
alleen om kwalitatieve producten van
metaal te maken, het ging vooral om
medemensen in de gevangenis een
goede
opleiding
te
geven
tot
metaalbewerker. Leo heeft in de
beginjaren van SCS enorm veel voor
ons allen betekend. Schoolstoelen,
ziekenhuisbedden, ramen, frames voor
tenten, allemaal samen ontworpen,
een prototype bouwen, verbeteren, en
dan pas productie draaien.
Maar vooral als mens verliezen we in Leo een goede vriend van SCS.
We zullen hem missen en niet vergeten!

Nieuwjaarskaarten actie 2019 / 2020
Hij/zij die schrijft blijft
Op 16 december was het weer zover; de jaarlijkse kerstkaartenactie. Het belangrijkste deel van het werk gebeurt in Nederland: het
schrijven van alle kaarten. De dag in Kigo Prison is dan de finaledag.
Zowel het personeel als de gevangenen zijn inmiddels bekend met
het fenomeen. In voorgaande jaren werden de kaarten eerst nog
door een bewaker gelezen in de vorm van censuur; niet
ongebruikelijk in een gevangenis. Dit jaar slaan we die stap over;
het komt van Second Chance Support (SCS), dus is het veilig. Een
groep betrouwbare gevangenen wordt verzameld en met elkaar
sorteren we de kaarten; een stapel met het juiste aantal voor elke
cel. Vervolgens worden de leiders van de cellen bij elkaar geroepen.
Famke spreekt hen toe en brengt de kerstwensen over namens alle
SCS-supporters in het verre Nederland. Elke leider neemt zijn
kaarten in ontvangst. Deze verdelen de kaarten onder de
gevangenen in hun cel. Ze worden zorgvuldig bewaard bij de
kaarten van voorgaande jaren. Iedereen heel hartelijk bedankt!

