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Jerrycans
Water is life
We zaten meer dan een dag
zonder elektra en daardoor
ook zonder drinkwater in Kigo
Prison. Zo zagen we met eigen
ogen wat dorst met mensen
doet in een gevangenis. We
hebben het vaak over de gemoedelijke
sfeer
'binnen',
maar toen er eindelijk weer
schoon water kon worden verdeeld ging het toch even goed
mis; opstootjes.

Wat bleek; niet iedere cel had
tenminste 5 goede jerrycans,
dus 100 liter voorraad. Nood
breekt wet dus ter plekke besloten om nieuwe jerrycans te
gaan kopen. Een snelle inventarisatie leerde dat we er 100
tekort hadden. Een vrachtwagentje huren en op naar de
plastic fabriek.

Bij terugkomst gelijk ook een
beter distributiesysteem afgesproken. De jongens dankbaar
en de rust terug.

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

Corona Covid-19
Gevangenis op slot
Kigo Prison zit uiteraard altijd
op slot, maar níet voor SCS.
Wij lopen voortdurend in en
uit; uniek in Uganda, waar
ook het bezoek altijd buiten
moet blijven en alleen via het
bezoekersraam met de gevangenen kan praten.
Bezoek is om drie redenen
belangrijk: voor de psygische
gesteldheid van 'onze jongens'; voor het contact van- en met 'buiten'; en ook voor het meebrengen van letterlijk broodnodige extra voedsel.
Door de genomen maatregelen van de Ugandese overheid wordt er
nu geen enkel bezoek toegelaten, óók niet naar het personeel dat op
de compound naast de gevangenis woont, óók niet voor vrijwilligers.
Begrijpelijk, maar wel heftig. Een echte ramp wordt het pas als in de
overvolle Kigo Prison het Corona virus toeslaat. Met 60(!) jongens
op de cementvloer per cel van nog geen 8x8 meter…
We wensen en hopen voor allen in- en rond Kigo Prison én voor
onze SCS-Vrijwilligers in Uganda het allerbeste.

Baby Ward Women Section
Kinderen blij, moeders blij
Meestal schrijven we over de SCS projecten in de mannen-gevangenis. Maar
in Kigo Prison is ook een apart gebouw
voor vrouwelijke gevangenen. Er verblijven circa 100 vrouwen bij een ontwerpcapaciteit voor 45 vrouwelijke gevangenen. Als ze in de gevangenis bevallen – en dat gebeurt regelmatig –
dan kunnen de baby's tot vier jaar bij
hun moeder in de gevangenis blijven.
Voor vrouwen met baby's is er een
aparte cel: de Baby Ward.
Tijdens een voorgaand bezoek aan
Kigo Prison heeft SCS-Vrijwilliger Mientje Meussen de speelplaats van de
vrouwengevangenis al verfraaid met
muurtekeningen. Deze keer
kon ze het niet laten om de
Baby Room op te fleuren met
een prachtige muurschildering. Niet alleen de moeders,
maar alle vrouwelijke gevangenen waren er zeer verblijd
mee. SCS is trots op de SCSVrijwilligers die met veel passie weer fraaie verbeteringen
in Kigo Prison weten te bewerkstelligen!

SCS kantoor weg
De koning is keizer

De Ugandese NGO-Board eiste
lang geleden dat wij een kantoor moesten openen; wij vonden dat zonde van het geld!
Moses, de toenmalige gevangenisdirecteur, had een magistrale zet; net buiten de poort
in de kippenfarm werd een hok
omgetoverd tot SCS-kantoor!
Maar nu wil de koning van Buganda zijn land terug om er
huizen te bouwen. Alles behalve het SCS-kantoor is gesloopt
en er woont nu iemand van de
aannemer. Het meubilair hebben we geschonken aan de
Welfare Afdeling van Kigo Prison. Zo komt ook dat weer
goed terecht. SCS-kantoor
exit; nergens voor nodig!
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Tenten vervangen door Permanent Structures
Tijdelijk maakt plaats voor duurzaam
Toen we jaren geleden besloten dat ter ondersteuning van
het onderwijs er een Study
Centre moest komen was er
geen andere plek voor het
middelbaar volwassenenonderwijs op de binnenplaats.
Geldgebrek gaf geen andere
mogelijkheid dan het plaatsen van canvas tenten. Ze
hebben jarenlang hun goede
diensten bewezen. De brandende zon en tropische regenbuien hebben hun invloed
doen gelden. Met polyester
zeilen hebben we het tij nog
enigszins
kunnen
rekken,
maar nu waren ze toch echt
end-of-life!
Het SCS-Bestuur heeft besloten om deze keer diep in de
buidel te tasten, maar dan
wel met een duurzame oplossing te komen: twee stuks
golfplaten daken op palen. of
zoals ze het in Uganda zeggen: Permanent Structures.
Uiteindelijk zijn zo vijf tenten
vervangen door drie veel grotere Permanent Structures.
Daardoor is er nu veel minder
last van regen als er ook wind
staat en is er nu éénderde
meer ruimte, dus kunnen ook
meer jongens deelnemen aan
het volwassenenonderwijs.
Veel coördinatie vooraf en
flexibiliteit tijdens de bouw,
maar het eindresultaat is een
enorme verbetering voor het
onderwijs in Kigo Prison. Ook
voor de gezondheidszorg en
overige religieuze- en creatieve activiteiten. Alles in goede
samenwerking met bewaker /
timmerman Peter Okech. En
ook hier weer alles door gevangenen, voor gevangenen!

Een nieuwe Kitchen van UPS
Voedselveiligheid veel beter
UPS heeft de keuken een upgrade gegeven. High-energy
hout-ovens, gladde terrazzo
vloeren, schoorstenen, enz.
SCS heeft de LED-verlichting
uitgebreid zodat er nu altijd
voldoende licht is; ook alle
kranen in heel Kigo Prison
zijn vervangen door hogere
kwaliteit. Een betere basis
voor een goede gezondheid!

Stichting MIA
Triple P Workshop

Net als vorig jaar heeft de
Enkhuizer stichting MIA onder
bezielende leiding van oprichtster Caroline van Duuren ook
dit jaar in Kigo Prison een
Workshop 'Positive Parenting
Program (Triple P)' georganiseerd. Deze keer als viertal,
waaronder Ugandese SCS-Vrijwilligers Jonathan en Franko.

SCS wil met correctionele services gevangenen transformeren en daar hoort hoe je op
een positieve manier je kinderen opvoedt – juist ook voor
gevangenen in Uganda – zeker
bij.
Hoe je dat allemaal als Nederlandse met drie Ugandese vrijwilligers regelt is een hele opgave. Caroline, wederom petje
af!

Jarig
Verrassing in Kigo Prison

Uitgelekt dat ik 71 werd! Zowel in de gevangenis als op
kantoor verrast met liederen,
cadeautjes en een grote taart.
Het mooiste cadeau voor mij
was de enorme dankbaarheid
van de jongens aan de SCSSupporters. DANK!

Verbeterde ventilatie in het Study Centre
Verhitte toestanden
Zoals we al elders in deze SCS-Nieuwsbrief schreven heeft SCS jaren geleden
besloten dat ter ondersteuning van het
onderwijs er een Study Centre moest
komen. Het Study Centre omvat veertien werkplekken voor computeronderwijs en een complete bibliotheek in een
ruimte rechts achterin Kigo Prison van
8 x 12 meter. De (open) entree aan de
binnenplaats hebben we indertijd voorzien van een traliewerk met slot.
We kwamen er al snel achter dat ondanks diverse maatregelen de temperatuur in het Study Centre veel te hoog
opliep; niet goed om te studeren en
ook niet goed voor de computers. Probleem was dat UPS
ons niet toestond
om veranderingen aan het
dak te maken. Heel veel praten met UPS Engineering Department en nog meer frustraties later, kregen we uiteindelijk toch ons zin; als het
maar veilig zou worden! Let
wel in Nederland mogen we al
helemaal niet met zelfs maar
een schroevendraaier naar
binnen. Na de nodige testen
hebben we de golfplaten nok
geheel verwijderd en eronder
een traliewerk gelast. Ter
voorkoming van inregenen
moest er ook nog een afdak
boven de ventilatie-openingen bedacht worden. Ten tijde van vertrek uit Uganda
was dit in de afrondende fase.
De temperatuur moet zo voldoende omlaag.

Nieuwe Computer Server
Computeronderwijs weer helemaal up-to-date
In de vorige SCS-Nieuwsbrief
schreven we er al over; SCSVrijwilliger Jesse de Waard is
de afgelopen tijd druk geweest met het samenstellen
van een nieuwe Computer
Server. Zo kan het computeronderwijs in Kigo Prison weer
jaren vooruit. Jesse heeft heel
veel aandacht aan voldoende
koeling besteed; al met al is
het een grote ruime behuizing
geworden met extra ruim bemeten voeding en een extra ventilator.
Dat past dus niet meer in een koffer… Op Schiphol in de originele
doos laten sealen en in Kigo Prison weer uitpakken. De jongens waren uitgelaten en alles moest gelijk uitgepakt worden! Daarna gingen we aan het dak aan het werk en moest de Server tot aller verdriet weer terug de doos in. Met heel veel dank aan een bevriende
stichting die dit alles weer financieel mogelijk heeft gemaakt!

Purpose Africa
Muur beschilderd
Naast zijn werk als SCS-Vrijwilliger voor Kigo Prison heeft
Jonathan Kasigaire ook een eigen stichting opgericht: Purpose Africa. Wat doe je als je
collega SCS-Vrijwilliger Mientje
Meussen aanbiedt om ook in
jouw kantoor een muurschildering te maken? Dan zeg je natuurlijk geen “Nee”.

Varia
Een plaatje zegt meer dan duizend woorden

Er moet ook gegeten worden

Meten is weten

We hoeven toch niet te vertellen of Jonathan blij is?

Shoppen
Tijd voor wat anders
De boog kan niet altijd gespannen staan dus gaan SCSVrijwilligers ook wel eens samen erop uit.

(Computer)maten voor het leven

Bea als motormuis

Jan adviseert bij het technisch tekenen

Oeps!
Elektricien Vincent Batwawula

Workshop
Mooie producten

“Bea, hou jij m'n tassie effe
vast”.

'Signs of Hope' de stichting voor doven van Famke

Met bewaker / timmerman Peter Okech

