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I n het kort in dit nummer

 Editoriaal

 Een bezoek aan het
Kampiringisa National
Rehabilitation Centre

E D I T O R I A A L

Beste vrienden,

De ramp die de Filipijnen teisterde
op 8 november vorig jaar heeft ve
len onder jullie niet onberoerd ge
laten. Wij wensen u allen hierbij
oprecht te danken voor de steun.
Ondertussen is de ergste noodtoe
stand voorbij, werden de doden
begraven en werden zoveel mo
gelijk mensen noodhulp geboden.
Onze partner Virlanie Foundation
is inmiddels gestart met een uitge
breid programma voor de herop
bouw ten gunste van een driehon
derdtal families. En hiervoor zijn
er natuurlijk veel middelen nodig:
huizen bouwen die stevig genoeg
zijn voor volgende natuurrampen,
scholen en medische centra herop
trekken en voorzien van materiaal,
psychologische bijstand verlenen
aan de getroffen getraumatiseerde
slachtoffers… vergen veel geld.
Onze oproep om giften te blijven
sturen voor deze heropbouwfase
blijft dus van kracht gedurende het
ganse jaar 2014. Met dank bij voor
baat voor wat u kunt doen!

Wat de meeste straatkinderen ge
meen hebben in hun miserabel le
ven, ongeacht de grootstad waar
ze overleven, is geconfronteerd te
worden met de politie en in de ge
vangenis terecht komen, al dan niet
schuldig of beschuldigd van een
misdaad.

Dit gegeven heb ik onlangs in no
vember op werkbezoek in Oegan
da persoonlijk kunnen vaststellen.
Honderden onschuldige kinderen
worden er sinds jaren opgesloten in
een lugubere jeugdgevangenis net
buiten de hoofdstad Kampala, die
echter door de Oegandese overheid
de eufemistische naam “Rehabili

tatie centrum” of heropvoedings
gesticht genoemd wordt. Van op
voeden of heropvoeden komt daar
momenteel helaas niets in huis.

Ik deel graag met jullie mijn verslag
je van mijn bezoek aan dat centrum,
samen met onze Oegandese en Bel
gische partners, Uganda Children’s
Centre (UCC) en Maison des En
fants du Monde. Het was een erg
beklijvend bezoek, en niets onder
nemen na die confrontatie was echt
geen optie. Dus hebben we samen
een project opgestart om zoveel
mogelijk opgesloten onschuldige
kinderen te verlossen uit die plek,
en hen zo snel mogelijk te hereni
gen met hun familie, of ze een in
tensieve opleiding aan te bieden in
het UCC. Maar ook de algemene le
vensomstandigheden voor alle kin
deren verbeteren, en het opleiden
van het personeel, maken deel uit
van het programma. Van misdaad
beschuldigde minderjarigen in de
gevangenis hebben natuurlijk ook
hun rechten.

Ondertussen werd een samenwerk
ingscontract getekend tussen UCC,
onze legitieme partner voor de uit
voering van het programma, en het
betrokken Ministerie waarvan de
jeugdgevangenis afhangt. Wij wen
sen immers niet rechtstreeks te wer
ken met de overheden van Oegan
da, ten einde eventuele corruptie
of wanbeleid te vermijden, en om
toegang te hebben en te houden
op een strikte controle van de mid
delen die we hen via onze partner
bezorgen. ■

Veel leesplezier,
Johanna Vandamme
Algemeen secretaris
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Josephine (UCC maatschappelijk
werkster), Eva Valle (MEM) en Jo
hanna Vandamme (KDW) met Mr.
Paul Namonye, directie assistent
en 2 sociale werkers, Benet en
Precious.

Kampiringisa National Rehabilita
tion Centre is de enige jeugdge
vangenis in Oeganda en ligt in het
Mpigi district aan de rand van de
hoofdstad Kampala. Het centrum
wordt gerund door het Oegande
se ministerie van Gender, Arbeid
en Sociale Ontwikkeling en heeft
een mandaat om jonge man-
nen en vrouwen gevangen te
houden die problemen heb-
ben met de wet en tussen 12
en 18 jaar oud zijn. Het centrum
herbergt echter ook veel kinderen
jonger dan 12 jaar (ten gevolge
van feit dat vele kinderen geen
geboorteakte bezitten) en zelfs
jonge volwassenen ( informatie
van Precious ) die als jonge crimi
nelen alles doen om te bewijzen
dat ze zogezegd niet volwassen
zijn om zodoende als minderja
rige berecht te worden (m.a.w.
bijvoorbeeld maximaal 3 jaar voor
moord te krijgen).

KNRC herbergt ook vaak honder
den straatkinderen die niet wer
den veroordeeld voor een misdrijf,
maar enkel werden opgepakt in
de straten van Kampala en hier
dan werden gedumpt. Het KNRC
is dus niet alleen een gevangenis,
maar doet ook dienst als tijdelijke
huisvesting voor honderden Oe
gandese dakloze minderjarigen.
Wanneer het stadsbestuur van
Kampala beslist om de straatkin
deren op te pakken, worden ze
hier ondergebracht na te wor
den geteld. Dit speciaal mandaat
werd in 2002 ingevoerd in een
poging om de overlast op straat
te verminderen. Sommige kinde
ren worden er ook heen gebracht
door hun ouders of familieleden,
omdat ze zich niet correct of kop
pig gedragen.

De straatkinderen, inclusief baby's
en peuters, worden onderge
bracht bij en verzorgd door veel
oudere schuldigen, met als gevolg
dat deze kinderen verblijven in
een potentieel ernstig gevaarlijke
omgeving. De kinderen slapen
wel gescheiden, jongens en meis
jes, maar er wordt geen rekening
gehouden tussen beschuldigden

en "onschuldige" kinderen. Nieu
welingen slapen op de vloer, in
afwachting van de doorlichting
periode, die kan duren van enkele
dagen tot meer dan een week.
Deze periode dient om de nieuw
aangekomen straatkinderen met
slechte gewoonten, discipline bij
te brengen.
Het licht gaat ’s nachts nooit uit
in de slaapzalen zodat de opzich
ters ze beter in het oog kunnen
houden. Bij eventuele elektrici
teitspanne, gebruiken ze toortsen
of zaklampen om de slapende
kinderen te controleren, want er
is geen geld om benzine te kopen
voor de generator. Sommige bed
den hebben niet eens een matras
of dekens; de meeste bedden
hebben geen muskietennet.

De leefomstandigheden in Kam
piringisa zijn naar elke norm ver
schrikkelijk. De vele gebouwen in
het complex zijn niet onderhou
den, de meeste hebben afblad
derende verf, kapotte ramen en
geen gloeilampen. De toiletten
werken niet en lopen over. De
keuken is bedekt met zwart slib
en onbruikbaar. Doordat de wa
terpomp jaren geleden stuk ging

Bezoek aan het Kampiringisa
National Rehabilitation Centre (KNRC) –

7 november 2013
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en nog steeds niet vervangen
werd, is er geen stromend wa
ter. De matrassen zijn smerig en
worden vaak gebruikt door twee
of meer kinderen tegelijk; als er al
dekens zijn, zijn ze vuil. De alge
mene hygiënische norm is er zeer
slecht. Ter plaatse zijn er geen me
dische voorzieningen voor de kin
deren en vele zien er ziek en on
dervoed uit. Het personeel heeft
geen vervoermiddel, zelfs geen
fiets of een motorfiets. Indien een
kind erg ziek is en naar een zie
kenhuis vervoerd moet worden,
kan het bij aankomst al overleden
zijn als gevolg van dit gebrek aan
vervoer.
Ondanks dat Kampiringisa Nati
onal Rehabilitation Centre zich
bevindt op een 152 hectare groot
stuk vruchtbare landbouwgrond,
waarvan de overheid eigenaar is,
worstelt het centrum om de kin
deren adequaat te voeden van
wege de beperkte voedsel en
begrotingskredieten van de over
heid. De ongebruikte vruchtbare
grond ligt net buiten het complex
en zou kunnen zorgen voor een
overvloed aan voedzaam voedsel
voor de kinderen in gevangen
schap.

De keuken die door de kinderen
op Kampiringisa wordt gebruikt,
is naar buiten verplaatst en wordt
door de kinderen zelf beheerd.
De kachel bleek onveilig en on
hygiënisch en het vuur was open,
de ketels waren te groot voor de
kinderen om op een veilige wijze
te dragen of schoon te maken. De
drainage rond het gebied van le
vensmiddelen of om de eetzaal te
poetsen was onvoldoende en het
eten en de eetzaal waren over
laden met vliegen. De dagelijkse
maaltijd van de kinderen bestaat
uit eenmaal pap en eenmaal po
sho met bonen, wat de algemene
gezondheid van de kinderen aan
tast.

Op onze vraag aan de directieas
sistent van wat zijn absolute pri
oriteit zou zijn in het geval we
wat hulp zouden kunnen bieden,
antwoordde hij: meer en betere
VOEDING!

Kampiringisa National Rehabilita
tion Centre werkt met een team
van 26 personen om ca. 300 kin
deren te begeleiden, waarvan
ongeveer de helft onschuldige
straatkinderen zijn. Tijdens ons

bezoek, was het personeel aan
wezig, maar sommigen van dienst
bleken zeer ongeïnteresseerd te
zijn in het welzijn van de kinde
ren. We menen zelfs dat sommige
medewerkers evenveel dringende
aandacht nodig hebben en trai
ning en hulp... als de kinderen
voor wie zij moeten zorgen. Alle
medewerkers wonen in huizen in
de buurt, eigendom van de over
heid, en het leek een beetje alsof
ook zij gevangenen zijn. Er zijn
een aantal gewapende mensen
die de ingangen van het complex
bewaken; ze lijken nuttig in het
geval kinderen zouden willen ont
snappen...

Om de discipline te bewaren wor
den lijfstraffen in de vorm van een
pak slaag gebruikt; er zijn ook
isolatiecellen die blijkbaar nog in
gebruik zijn als strafmaatregel of
om af te kicken (de zogenaamde
"screening" van de nieuw aange
komen straatkinderen). Josephine
legt ons uit dat er koud water ge
bruikt wordt in de cellen om ob
stinate jongeren te kalmeren.

Er is weinig of geen planning rond
het welzijn, rehabilitatie of perma
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nente vorming van de opgevangen
kinderen op Kampiringisa. Hoewel
een ruimte voor beroepsopleiding
werd gebouwd (timmermansop
leiding), lijkt het niet te worden
uitgerust of in gebruik genomen
en niets toont aan dat er met de
individuele behoeften van kinde
ren rekening wordt gehouden.
Kinderen zwerven doelloos rond
in het complex met weinig of niets
om hen bezig te houden.

Er is niet genoeg personeel met
de juiste vaardigheden en mo-
tivatie om op de kinderen te let
ten, vandaar dat de dienstverle
ning aan de kinderen in die mate
ontbreekt dat soms de oudere
kinderen de verantwoordelijk
heid nemen om te koken en zich
over de jongeren ontfermen. Als
de omstandigheden op Kampirin

gisa niet worden aangepakt, is er
in het centrum risico op uitbraak
van ziekten, verwondingen of
kindermisbruik, een toename van
geweld, vermijdbare ongevallen,
wetteloosheid onder gevangenen
en recidive bij degenen die vrijge
laten worden. Dit alles kan direct
worden toegeschreven aan slech
te voeding, sanitaire voorzienin
gen en gebrek aan rehabilitatie
dienstverlening aan de kinderen.

Bovendien moet het oppakken en
dumpen van straatkinderen van
Kampala naar Kampiringisa wor
den aangepakt. Deze kinderen
horen niet thuis in een "gevange
nis", waar ze zijn ondergebracht
worden bij jonge delinquenten en
zodoende onderworpen worden
aan een ongeschikte en onveilige
omgeving.

En paradoxaal genoeg, weten
overtreders wanneer ze zullen
vertrekken, hun straf gaande
van 3 maanden tot 3 jaar ( voor
moord bijvoorbeeld), in Kampirin
gisa.

De straatkinderen echter, weten
niet wanneer ze vrijgelaten zullen
worden en hebben geen levens
project. Als niemand ze komt op
eisen, is het goed mogelijk dat ze
er blijven tot hun 18de! ■

Johanna Vandamme

Uw gift met vermelding “Uit de
gevangenis!” wordt ten zeer
ste gewaardeerd. Fiscale vrijstel
ling voor giften van 40 € of meer
wordt gegarandeerd.
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