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Beste vrienden en vriendinnen, 
Wie had nou gedacht dat héél 2020 wereldwijd door Covid-19 gedomineerd zou worden? Ook 
samenlevingen in Oost Afrika zijn compleet ontwricht door een totale lockdown. Voor ons 
betekent het dat we dit jaar minder activiteiten konden ondernemen, dus bij deze een wat 
andere nieuwsbrief.  
Wij wensen jullie alvast fijne feestdagen en een gezond en vitaal nieuw jaar! 
 

Samenwerking met Wilde Ganzen 
In 2020 zijn we een samenwerking aangegaan met de Wilde Ganzen om het educatieve project 
van onze projectpartner MCAFS (Masanafu Child And Family Support) in Uganda een flinke 
boost te geven. In onze vorige nieuwsbrief hebben we hier al aandacht aan besteed. 
 
Normaal gesproken kunnen wij voor onze projecten meer publieks- en scholenacties voeren. 
Vanwege Covid-19 was dit moeilijk te organiseren met als gevolg dat we minder inkomsten 
hebben. Daarom hebben we tot volgend jaar juni de tijd gekregen om dit project af te ronden. 
Dat moet zeker gaan lukken! 
 

 
 
 
 
Omdat de scholen in Uganda nog altijd gesloten zijn, hebben we aan Wilde Ganzen gevraagd 
om, met name voor de meiden, alvast een gedeelte van het project te financieren. 
Gelukkig is dit verzoek gehonoreerd.  
Met € 4.500,- is een start gemaakt met deze doelgroep. Ze krijgen een basiscursus 
computertraining, moestuin houden en handnijverheid.  
Ook krijgen ze gesprekken met leeftijdsgenoten die misbruikt zijn geweest of zwanger zijn 

geraakt. Verzorgers van meiden worden 
ondersteund in de begeleiding van de 
gedragsverandering bij hun puber. 
 
Er zijn nieuwe boeken aangeschaft om de 
jongste schoolkinderen op een boeiende 
manier te laten lezen. Deze andere manier 
van lesgeven wordt aan de schoolleiding 
uitgelegd om structureler in te voeren. 

https://www.wildeganzen.nl/projecten/leesplezier-oeganda


Medewerkers van MCAFS zijn naar 
scholingsdagen geweest waar ze praktische 
tips kregen over onder andere fondsenwerving 
in eigen land. Mooi dat de Wilde Ganzen dit 
organiseert! 
 
Met “Project in beeld” van de Wilde Ganzen 
komt dit project in de week van 14 februari op 
TV. We hopen dat veel mensen dit project een 
warm en gul Valentijnshart zullen geven. 
 

 
 
Bij al deze acties geldt dat voor elke € 2,- die wij bijdragen,  
Wilde Ganzen er een bonus van € 1,- bovenop doet. 

 
 
Samenwerking met Hogeschool HAN 
De spiksplinternieuwe opleiding “International Social Work” heeft Bona Baana gevraagd om een 
samenwerking aan te gaan met haar studenten. In dit eerste jaar is de Engelstalige opleiding 
bezig met communaal werk. In het tweede deel van het eerste jaar gaan studenten stage lopen. 
Bij ons kunnen zij onderzoeken hoe Social Work bij onze projectpartners eruit ziet, een mooie 
voorbereiding voor als ze in die zo andere cultuur worden ondergedompeld. Want in het tweede 
jaar zullen de studenten stage gaan lopen bij een van onze projectpartners in Oost Afrika.  
We hebben er heel veel zin in.  
 
Yoga door Marleen Overgaauw 
Tijdens de eerste Corona golf heeft Marleen 2 online yogalessen per week gegeven. Daar heeft 
ze een mooi bedrag mee opgehaald. En nadat ze Wil, een vrijwilliger van het eerste uur, 
enthousiast hoorde vertellen over Bona Baana, besloot ze een jaarlijkse financiële gift te willen 
doen. Bona Baana krijgt van Marleen 5 jaar lang een gift van 250 euro! Zij kan dit gedeeltelijk 
via de Belasting terug krijgen. Daar zijn wij natuurlijk geweldig blij mee!  
Op maandagen 08.30-09.30u kun je een online Hatha yogales volgen voor €5,- per keer. 
Opgeven via marleenvrgw@gmail.com 

Yoga voor Bona Baana 🧘♀  Ohm! 

 
Wil je zelf óók een actie bedenken? 
Bij PIF is dat erg gemakkelijk te organiseren! Pay it Forward verbindt mensen met non-profits. 
Op dit platform is een actie eenvoudig te koppelen aan Social Media. Wij helpen je graag om je 
wegwijs te maken op PIF. 

 
DoelShop.nl 
Omdat er veel online wordt gewinkeld en steeds meer online wordt gedoneerd, willen we jullie 
vragen hier ook eens naar te kijken. Via DoelShop.nl kun je gratis doneren door te shoppen bij 
alle aangesloten webshops. Hoe kies ik dan voor Bona Baana? Als je een specifiek goed doel 
wil kiezen, log je eenmalig in. Vervolgens begint het proces automatisch waarbij je eerst de 
keuze krijgt voor Bona Baana en je daarna je favoriete webshop of zelfs je 
ziektekostenverzekering kunt afstruinen.  
 
Flessenactie in Beek én in Nijmegen 
Alle flessen verzamelen!!! De hele maand januari kun je bij Super de Witt in Beek terecht. En 
vanaf 18 januari tot en met 28 februari kun je je lege flessen inleveren bij de Jumbo Fenikshof, 
Nijmegen. Proost! Dus even flink doordrinken he! 
 
 
 
 
 

 

mailto:marleenvrgw@gmail.com
https://www.pifworld.com/nl/nonprofits/iAjXjxKRnTA/bona-baana
https://doelshop.nl/


Ontmoeting Di-Vers 
Wat hebben we een heerlijke en zonnige dag gehad op 
19 september jl. Bureau Wijland organiseerde een 
kleurrijke ontmoeting op het Land van Ooij. Volgende 
keer hopen we op meer kinderen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
We bedanken… 

• Familie Meertens-Scholtes voor het doneren van hun vakantiegeld 

• Het bestuur van Voorheen de bibliotheek Bottendaal voor hun donatie 

• Emmaus Regenboog Wageningen voor hun spontane giften 

• ILLUSTER webdesign, hosting en grafisch ontwerp, in Bottendaal voor het wederom 
sponsoren van de hosting van onze website.  

Geweldig! Asanta Sana! 
 
Online Verkoop van Kerstspullen 
Vanwege Corona zijn dit jaar geen Kerstmarkten waar we kunnen staan met 
onze mooie Kerstspullen gemaakt door de meiden van TEMAK, Kisumu. 
Daarom bieden we nu de mogelijkheid deze online te bestellen.  
Nu besteld, voor de Kerst nog in huis! 
 
Engeltje van bananenblad en sisal €5,- / Kerstgroep hout €12,- / Emaille kaart €3,- / 45 gr groene 
koffiebonen om zelf te branden €2,- / Kerstgroep bananenblad €10,- / Santa in boot bananenblad €6,- 
/ Santa in auto bananenblad € 7,-  
 

Meer info op Bona Baana Facebook. 
Bestellen via info@bonabaana.nl 
 
 
De Impact van Corona 
In de vorige nieuwsbrief van juni hebben we een Corona-special uitgebracht.  
Hoe gaat het in de regio en hoe gaat het met deze jongeren? 
 
Oeganda, Kenia, Somalië, Rwanda en Ethiopië zijn dit 
jaar getroffen door hevige regenval. Dit is het gevolg 
van opwarming van de Indische Oceaan, die vochtige 
windstromen naar de regio voert. 
Naast het wassende water zucht Oost-Afrika al sinds 
december vorig jaar onder een sprinkhanenplaag, de 
grootste in 70 jaar. De insecten hebben tienduizenden 
hectare landbouwgrond en gewassen weggevreten. 
(Bron AD) 
Daarbij komt de COVID-19 problematiek; ook al komen 
er in Kenya, Rwanda en Uganda absoluut gesproken 
niet veel besmettingen voor, de voorzorgsmaatregelen 
zijn erg streng. In Uganda was een totale lockdown van 5 weken. Deze pandemie leidt tot de 
eerste grote recessie in 25 jaar. Een positief gevolg is dat meiden in Uganda die zwanger zijn 
geworden volgend jaar af mogen studeren.  
 
 
 

Chapati bakken 

Op safari  

https://www.bureauwijland.nl/index.php/festival-di-vers/
https://www.vereniginglandvanooij.nl/
https://www.vereniginglandvanooij.nl/


Care for Others, Alwa in Uganda  
Hosea, 17 jaar, is terug naar school kunnen gaan. Zijn 
examens zullen volgend jaar februari zijn. Of Corona zijn 
voetbalcarrière in de weg staat vraagt hij zich steeds 
meer af. Het is erg moeilijk om rond te komen, zijn 
familie eet nog steeds maar 1 keer per dag.  
 
 
MIREMBE, Zzana in Uganda  
Madrine 23 jaar en Voala 25 jaar, doen de 
opleiding kleuterleidster bij Mirembe. Ze zijn 

beiden terug naar school kunnen gaan waar ze intern verblijven. 
Momenteel hebben zij kerstvakantie, zijn naar huis en in februari studeren 
ze af. Geheel onverwacht maar toch heel erg gelukkig is Madrine in blijde 
verwachting van een baby. 

 
 

MIREMBE, Nsanvu in Uganda 
Moses, 21 jaar, maakt meubels voor zichzelf en heeft een aantal klanten 
uit omliggende dorpen. De showroom aan de drukke weg is nog niet open. 
Gelukkig is de moestuin er nog zodat de jongens voldoende te eten 
hebben. 
 

 
 
MCAFS, in Masanafu, Uganda 
Winnie, 21 jaar, was al eerder afgestudeerd als coupeuse bij MCAFS. Ze verkoopt 
af en toe wat kleding aan mensen uit de buurt. Ze heeft zich toegelegd op het 
schrijven van kinderboeken maar een uitgever is nog niet gevonden. Zingen is haar 
fijnste uitlaatklep, dat maakt dat de muren niet helemaal op haar afkomen.   
 

 
 
 
 
 
Dansen tegen COVID-19 

 
Wereldwijd is het nummer 
“Jerusalema” gebruikt 
tijdens de Corona crisis als 
een vrolijke uitlaatklep in 
donkere tijden. 
 
Van deze versie ergens in 
een sloppenwijk van 
Uganda gemaakt, worden 
we wel heel blij.  
Klik en dans met ons mee! 
 
 
 
 

 

“We dance for laughter, we dance for tears, we dance for madness, we dance for fears, we dance for hopes, we 
dance for screams, we are the dancers, we create the dreams.”  
-  Albert Einstein - 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m_dUUARSBHU


Ons Nieuwe Banknummer 
Sinds kort zitten we bij de Triodos bank; ons nieuwe nummer is NL60TRIO0788864068 

 
 

INKOMSTEN 2020 
Donaties    €   2.520,64 
Feest van licht, Oriëntalis 2019  €      333,20  
Nijmegen forest Ziko   €      436,97        
Diaconie Kerkdriel   €      250,- 
Arentheem college Titus Brandsma Velp: 
   Solidariteitscommissie  €      120,35 
   Herfstmarkt Mavo 3 voor Rwanda €      120,90 
Ontmoeting Di-Vers   €      487,40 
Fam. Meertens-Scholten vakantiegeld €      750,- 
M. van Overgaauw Periodieke gift €      150,- 
Voorheen bibliotheek Bottendaa €      500,- 
Losse Verkoop    €        71,- 
Basta     €   1.000,- 
Emmaus Regenboog Wageningen €     929,95 
 
Totaal    € 7.670,41 

 

 

 

UITGAVEN projectondersteuning  

CFO; Covid-19    €     655,- 

MCAFS; Masanafu Covid-19  €     525,- 

MCAFS Wilde Ganzen  €  3.000,-    

Mirembe; Zzana: Covid-19  €     525,-  

People for People; Covid-19  €     525,- 

Temak; Covid-19€   1.050,- 

Nijmegen forest  Ziko gereserveerd €     436,97 

   

Totaal    € 6.716,97 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

We willen onze kinderen twee 
dingen nalaten;  
het eerste is wortels, het andere is 
vleugels.  
 
- Sudanees spreekwoord - 

Word donateur! 

voor minimaal € 10,- per jaar blijft u het 

Bona Baana nieuws ontvangen  

en ondersteunt u projecten voor kansarme 

jongeren in Oost Afrika. 

Giften zijn aftrekbaar van de belasting. 

 

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 

* maakt uitwisseling van stagiaires en 

  vrijwilligers mogelijk 

* houdt donateurs op de hoogte  

  middels  nieuwsbrieven 

* heeft al 20 jaar lage overheadkosten 

* is ANBI geregistreerd 

 

Secretariaat 

Yvon van Lankveld en Toby Mulder 

Begijnenstraat 34, 6511 WP Nijmegen 

 06-36118215 / 06-10143536 

 

E-mail: info@bonabaana.nl 

IBAN: NL60TRIO0788864068 

Internet: www.bonabaana.nl 

facebook: bonabaana.nl 

Instagram: bonabaana 

 

 


