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Beste vrienden en vriendinnen, 
Hier zijn we weer net voor we de zomervakantie. Het jaar met nieuwe activiteiten heeft zich 
ontpopt tot een mooie kalender. In deze nieuwsbrief vind je een opsomming van de gedane 
zaken en diepen we de plannen voor de nieuwe acties uit. We hebben nieuws van onze 
projectpartners, je vindt een verslag van het bezoek van vrienden aan People for People in 
Rwanda en een leuk stukje van een stagiaire in Uganda. Veel leesplezier, wij wensen je een 
fijne vakantie toe en hopelijk zien we elkaar 6 september op de grote Afrikadag in de Refter te 
Ubbergen. 
 
 
 

 
 

Oproep 
 
Tijdens de Afrika dag in de 

Refter 6 september willen we 
naast de rommelmarkt ook 

een “jam markt” organiseren. 
Maak je zelf (houdbare) 

lekkernijen in een potje of 
flesje dan houden we ons 
aanbevolen voor een donatie 

in natura 
Ophalen of afgeven?  

Neem even contact op met 
Alieke o.v.v. jam-markt via  
 

info@bonabaana.nl 
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Doel van dit jaar: Care for Others in Uganda  
De totale opbrengst van dit 
jaar gaat naar de bouw van 
klaslokalen in Uganda. Care 
for Others is actief in in Soroti 
in het noordoosten van het 
land en sinds 1998 bevriend 
met Bona Baana. Hier geeft 
men diverse vakopleidingen 
voor jongeren die nauwelijks 
een opleiding hebben genoten. 
In Uganda wonen 1,2 miljoen 
weeskinderen door HIV/aids. 
Mede daardoor komen vele 
kinderen er alleen voor te 
staan en krijgen veelal de zorg 
over hun jongere broertjes en 
zusjes. Door een uitgebreid 
aanbod in verschillende 
praktijk opleidingen krijgen 

deze jongeren toch nog de kans tot scholing. Met extra lokalen kan de vakopleiding uitgebreid 
worden met een training automechanica en een koksopleiding. Met een gedegen opleiding 
krijgen deze jongeren kans op een betere toekomst.

Christina in Uganda  
Voor de opleiding maatschappelijk zorg, niveau 4 in Doetinchem heeft Christina stage gelopen 
bij Masanafu Child and Family Support in Kampala. Ze vertelt:  
 
Het project bestaat uit een 
praktijkschool waar jongeren zonder 
diploma, opgeleid worden tot 
metselaar, kapper, automonteur, 
coupeuse, lasser of timmerman. Op 
deze manier worden hun kansen om 
een betaalde baan te vinden vergroot. 
Daarnaast is er een kleuterschool  en 
een jeugdcentrum/ 
gemeenschapscentrum. De eerste 
weken heb ik een rondleiding gehad 
op het project. Daarnaast heb ik veel 
gesproken met de maatschappelijk 
werkers om een beeld te krijgen van 
hun werkzaamheden en te kijken hoe 
ik hen kon ondersteunen. Aangezien 
het grootste deel van hun taak 
bestond uit het maken van een verslag voor de donoren om de ontvangen gelden te 
verantwoorden, ben ik vanaf week twee naar het jeugd/gemeenschapscentrum gegaan. Toen ik 
daar startte, vonden er niet zoveel activiteiten plaats. Om te kijken welke behoeften er speelden 
binnen de gemeenschap, heb ik de lokale bevolking gevraagd welke vaardigheden zij nuttig 
vonden voor henzelf en voor hun kinderen. Daarnaast heb ik geïnventariseerd welke mensen 
wilden helpen bij het opzetten van de activiteiten en heb ik gezocht naar lokale competente 
vrijwilligers. Uiteindelijk hebben we heel wat activiteiten kunnen opzetten; kooklessen, 
danslessen, teken/schilderlessen, taallessen Engels, Luganda, Swahili en 
kunstvaardigheidlessen. Deze klasjes werden geleid door lokale vrijwilligers. In ruil voor hun 
diensten konden de vrijwilligers kosteloos gebruik maken van het internet, de bibliotheek en de 



 

multifunctionele hal en kregen ze wat geld voor benodigde spullen en vervoer. Wat ik erg 
verontrustend vond was dat er geen drinkwater op het jeugdcentrum beschikbaar was: kinderen 
waren er soms een hele dag, maar hadden geen toegang tot veilig drinkwater. In overleg met 
Nicholas heb ik plastic bekers, een waterkoker en jerrycan aangeschaft, zodat er drinkwater kan 
worden gemaakt en op voorraad kan worden gehouden. Ik wil Nicholas, Rose en Bona Baana 
bedanken voor de mogelijkheid om op dit project stage te lopen. Ik heb een kijkje kunnen 
nemen in de werkcultuur in Oeganda. Al met al was het een leuke, leerzame stage en ervaring. 
 
 
Titus Brandsma Arentheem college, Velp 
Een bijzonder enthousiaste club leerlingen 
heeft zich uitgesloofd voor de 
solidariteitscommissie tijdens de open 
dagen en de ouderavond van het 
Arentheem college in Velp. Evenals vorig 
jaar hebben zij weer lekkers verkocht en 
mooie dingen gemaakt.  
 
Daarmee is € 177,70 bij elkaar verkocht 
voor CFO in Uganda.  
Asanta sana, lieve mensen, dank je wel! 
 
 
 
 
 
Paulien en Arnoud in Rwanda  
Arnoud Pollmann en Paulien Hagers maakten een korte reis naar Rwanda in februari 2015. Ze 
bezochten o.a. de huidige projecten van People for People. Ze waren diep onder de indruk van 
de gedrevenheid van de organisatie en vooral van Fred Kasigwa. De projecten lopen al van 
1995 en zijn succesvol! 

 
“Koeien gaven in de vroegere 
traditie de mogelijkheid om een 
verbintenis aan te gaan met een 
andere familie. Als je een 
vriendschap wilde bezegelen voor 
het leven, gaf je een koe. Het 
samen een koe hebben, zelfs met 
iemand van de vroegere tegenpartij 
geeft nieuwe hoop op een 
vreedzame toekomst.” “En een koe 
is een huisdier, een dier waar je een 
relatie mee kunt aangaan. Het geeft 
een beetje 'familie', het geeft iets 
om voor te leven, voor deze 
mensen. Die vaak al hun 
familieleden verloren hebben.”  
 

Aldus Fred Kasigwa, onze gids in Rwanda bij ‘People for People’. Het is een organisatie, die 
zich inzet voor de overlevenden van de genocide in 1994, waarbij een miljoen mensen de dood 
vonden. Hun activiteiten zijn er op gericht om de overlevenden, maar ook de ex-gevangenen 
samen aan hun toekomst te laten bouwen. 
“Om 11.00 uur vertrokken we met Fred in een geleende auto met chauffeur. Hij is een 
mededeelzame communicatieve jonge man, die uitstekend Engels spreekt. Tijdens de genocide 
in 1968 is hij als wees naar Uganda gebracht. T/m de middelbare school heeft hij daar gewoond 



 

en is later in aanraking gekomen met Nederlanders uit Nijmegen die later Bona Baana 
opgericht hebben. Op zoek naar overgebleven familie is hij op 26 jarige leeftijd, in 1995, 
teruggekeerd naar Rwanda, maar heeft tragisch genoeg geen familie meer kunnen vinden. 
Vanuit zijn eigen verdriet en vanwege het verdriet en de diepe apathie van de overlevenden van 
de genocide, die hij overal om zich heen zag, is hij begonnen met hele kleinschalige projecten, 
om mensen weer wat hoop op leven te geven en weer geloof in elkaar. Vanaf het begin is hij 
hiermee geholpen door Bona Baana”. 
 
De eerste projecten vanaf 1995, waren heel eenvoudige ondersteunende bezoeken aan de 
getroffenen. Het ging om 'kindgezinnen', gezinnen die alleen uit kinderen bestaan, en vaak 
oudere vrouwen, die hun hele gezin hadden verloren en mogelijk verkracht waren. Daarna 
volgden verzoeningsprojecten dmv voetballen, landbouwcoöperaties en koeienprojecten. 
Inmiddels hebben 70 families een koe, met succes, dat betekent dus 35 koeien in het district. 
Daarnaast zijn vele landbouwgewassen uitgeprobeerd. Cassave is zeer succesvol, de wortels 
natuurlijk, maar ook de jonge bladeren doen het goed. Ze gaan zelfs gedroogd naar Europa en 
de US. 
 
Vocational school in Nyamata 
Inmiddels is People for People bezig met de bouw van een Vocational School, een 
beroepsopleiding. De bouw was al begonnen toen er problemen rezen rond het bezit van het 
land. Inmiddels zijn die problemen opgelost, met financiële hulp vanuit verschillende kleine 
organisaties in Nederland en is de bouw hervat. De lokalen hebben, volgens de nieuwste 
inzichten in Rwanda, aan twee zijden grote ramen. Er wordt gedacht aan een opleiding voor 
allerlei beroepen: metselaar, timmerman, elektricien, lasser, kleermaker, tuinier, veeteler. Ze 
kunnen september 2015 beginnen. Ze willen de studenten tegen het einde van hun opleiding in 
groepjes van zes van verschillende beroepen samen op de bouwmarkt laten aanbesteden en 
hen daarbij begeleiden. 
 
Paulien en Arnoud kwamen met mooie ideeën terug. Zo is er contact gelegd met een 
onafhankelijke Rwandese journalist die o.a. een aantal artikelen over de toepassingen van 
zonne-energie op zijn naam heeft staan. Wie weet hoe een balletje kan rollen. Fijn om eens van 
anderen te horen hoe zij het project bezien.  
 

 
 
YouBeDo 
Tijdens de Music Meeting heeft 
youbedo een boekenmarkt gehouden. 
Je kon er in de chill-modus rustig een 
boekje komen lezen of een 2e hands 
boek kopen. De opbrengst van deze 
verkopen is naar het goede doel 
gegaan welke de koper zelf mocht 
kiezen:  
Stg Loesje, Stg Kinderdroomwens of 
Stg Bona Baana. Er is een prachtig 
bedrag van € 286,30 opgehaald. Dank 
je wel!  
Bij YouBeDo.com koop je al je boeken 
voor dezelfde prijs. Je kiest een goed 
doel en zij maken 10% van je 
aankoopbedrag over aan het door jou 
geselecteerde goede doel. 

 
 
 

http://www.youbedo.com/


 

Gastles in Renswoude 
In het teken van de week van het Ugandeese 
kind werden wij uitgenodigd iets te vertellen 
over Bona Baana. Groep 8 van BS De Borgwal 
heeft eerst kennis gemaakt met ons werk. Na 
een pittige documentaire met Willie Wartaal in 
Uganda in de hoofdrol over kinderarbeid en 
een quiz werd het tijd voor een wat luchtiger 
onderwerp. En wat is er dan leuker dan 
snoepen van sprinkhanen zoals je 
leeftijdsgenoten in Uganda dat doen. Stagiaire 
Arwin deed de voorproeverij. Hmm, in een 
chocoladedip zou dit lekkerder zijn.  

 
 
 
Basta@Brebl 

Kringloopwinkel Basta heeft in juni een 
benefietfeest georganiseerd met Bona 
Baana als begunstigde doel.  
De locatie was (muziek)café Brebl in 
het voormalige Honig complex. 
 
Het was een fantastische avond met 
verschillende bands, DJ´s, kramen van 
Basta, Bona Baana, pizza´s, een loterij 
en vooral heel veel gezelligheid. Zo´n 
300 mensen kwamen hun voetjes van 
de vloer tillen en een steentje 
bijdragen voor klaslokalen in 
Oeganda.  
 

 
Dankzij de hulp van vele vrijwilligers, sponsoren, bands en DJ´s heeft dit feest een bedrag van 
€ 1.621,- opgeleverd. Stichting Overal heeft besloten het initiatief te ondersteunen het heeft het 
bedrag verdubbeld naar € 3.242,-.  
Deze opbrengst overstijgt alle verwachtingen. Basta en Overal: super bedankt! 
Heel erg bedankt als je er zelf bij bent geweest of aandacht hebt gegeven aan ons feest! 
 

 
Bona Baana kleding-voorjaarsmarkt 
Onder het genot van een drankje, hapje en 
heerlijke wereldmuziek hebben we in maart 
een mooie kledingmarkt georganiseerd in de 
Thieme- loods in Bottendaal.  
 
De tweedehands kleding en schoenen vonden 
gretig aftrek. De totale opbrengst van deze 
dag was € 1.200,50. Volgend jaar gaan we er 
weer voor en hopen we op nog meer 
bezoekers.  
Zegt het voort, zegt het voort! 
 

 
 
 



 

Slaapzaal en commercial building, Mirembe, Uganda 
Zoals eerder bericht in de 
nieuwsbrief van vorig jaar is er met 
spoed een oplossing gezocht en 
gevonden voor de afbraak van de 
slaapzaal bij Mirembe in Uganda.  
 
Een nieuwe slaapzaal, met 
toiletblok, drie badkamers en een 
lockerruimte zijn klaar. Een 
ongekende luxe voor deze meiden. 
Maar zeker niet overbodig, het zal 
de gehele gezondheid van deze 
vakopleiding bevorderen. Het 
commerciële gedeelte met toilet en 
de opslagruimten zijn ook voltooid.  
 
 

Elektriciteit is aangesloten en een watertank aangeschaft. De winkelruimten worden verhuurd 
en de opbrengst hieruit gaat de vaste lasten van zowel Mirembe in Zzana als in Nsanvu 
dekken. Lydia Kamya die het project draagt is zeer verheugd dat de naaiopleiding uitgebreid is 
met 30 meiden. Hoe Lydia het dan zo mooi kan zeggen: Am so greatfull for your continued 
support and care towards the girls and these projects. May God reward you urbandantly. 
Nogmaals geweldig bedankt beste Overal! Wat een prachtig resultaat. 
 
De nieuwe activiteiten 
*  De indrukwekkende foto expositie “Een nieuw perspectief” is dit jaar nog twee maal te 
bezichtigen. Van 25 augustus tot 1 oktober hangt deze in de Hoge school HAN, C.00 gang, 
Kapittelweg 33, Nijmegen. Vervolgens hangt dezelfde foto expo in de bibliotheek Mariënburg, 
Nijmegen in de maand november. 
* De Afrikadag in de Refter te Ubbergen belooft een mooie dag te worden. In samenwerking 
met kringloopwinkel Basta komt er een mooie rommelmarkt. Er zullen lokale streekproducten 
verkocht worden. Verder zijn er heerlijke hapjes, is de bar open met heerlijke wereldmuziek. en 
een leuk kinderprogramma met o.a. Sjoerd de verhalenverteller  
*  De vredesweek gaat het weekeinde van 19 en 20 september beleggen op De Kaaij onder de 
Waalbrug. Mogelijk staan wij er ook.  
*  Een bijzondere avond beloofd een Thema avond i.s.m. Huis van Compassie te worden. In het 
kader van de Internationale rechten van het kind en toegespitst op de rechten van het 
Afrikaanse kind willen we een avond organiseren waar een gevarieerd programma aan bod 
komt. Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie. 
 
De internationale dag van de rechten van het kind  
Op 20 november is het De internationale dag van de rechten 
van het kind. Al vele jaren vestigen we onze aandacht op dit 
onderwerp bijvoorbeeld in de vorm van gastlessen. Ook dit jaar 
willen we stilstaan bij het feit dat juist de rechten van het 
Afrikaanse kind ernstig geschonden worden. Op donderdag 19 
november hebben we met “Het Huis van Compassie” een 
informatieavond belegd waar we het onderwerp breed uiteen 
willen zetten. New Rootz, de sociale onderneming die talenten 
van jongeren een kans geeft, neemt een deel van het 
programma voor zijn rekening. Bona Baana introduceert de 
projecten van haar projectpartners Het belooft een boeiende 
avond te worden. 
 
   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderrechten 

Kinderen vol zere plekken 

die ze niet kunnen bedekken 

Romerdebom 

in de verte klinkt een bom. 

Wat vind ik dat toch dom 

ze doen het er gewoon om. 

Wij hebben het goed 

zij hebben veel moed. 

Ik heb medelijden 

Met de kinderen die zo lijden. 

 
Marit 

 
 
 
 
 
 

Nieuw adres  
Vanaf augustus houden wij ons kantoor in de 
Benedenstad op Begijnenstraat 34, 6511 WP in 
Nijmegen. Gezellig bij kringloopwinkel Basta en 
Raamwerk inpandig. Je bent welkom eens te komen 
kijken. 
 
 

 

Colofon 

 
Stichting Bona Baana ondersteunt lokale  
organisaties in Oost Afrika die zich inzetten  
voor kansarme jongeren 
 
Hoe werken wij? 
 
 
Bona Baana: 

* is een intermediair tussen haar partners  
  en de juiste sponsors haakt in  
  op initiatieven van haar partners 
* organiseert diverse benefiet activiteiten 
* organiseert sponsoracties 
* geeft voorlichting op scholen en instellingen 
* activeert vrijwilligers voor het goede doel 
* maakt uitwisseling van stagiaires en 
  vrijwilligers mogelijk 
* houdt donateurs op de hoogte  
  middels  nieuwsbrieven 
* heeft al 15 jaar lage overheadkosten 
* is ANBI geregistreerd 
 
 
Secretariaat 

Yvon van Lankveld en Toby Mulder 
Begijnenstraat 34, 6511 WP Nijmegen 
 06-36118215 / 024-3605764 
E-mail: info@bonabaana.nl 
IBAN: NL89INGB0008081622 
 
 
Meer informatie 

Internet: www.bonabaana.nl 

facebook: bonabaana.nl 

 

http://bastanijmegen.nl/

