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Beste vrienden en
sympathisanten,
De jacht op LRA leader Joseph Kony
heeft een nieuwe wending genomen.
De troepenmacht van de Afrikaanse Unie
(AU) heeft haar operaties opgeschort in
de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar
de meeste rebellen zich momenteel schuil
houden.
Het AU leger, dat bestond uit 3.000 soldaten uit de vier betrokken landen, trok zich terug na een staatsgreep
in dat land op 24 maart.
De nieuwe machthebbers in Bangui hebben te kennen gegeven dat ze
geen buitenlandse troepen in hun land willen.
Bovendien waren de 350 soldaten uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, die deel uitmaakten van de gezamelijke troepenmacht, gaan
lopen na de staatsgreep.
Het is de zoveelste tegenslag in de strijd om Kony en zijn trawanten
te stoppen.
Naast bescherming door het nieuwe regime in Bangui kan Kony ook
nog steeds op steun rekenen van de autoriteiten in Soedan.
Een nieuw rapport van drie Amerikaanse organisaties bevestigde
onlangs dat Soedan zijn steun aan de rebellen hervatte in 2009, en dat
die steun doorging tot zeker februari van dit jaar.
Het rapport bevat satellietfotos van hun kamp in Kafia Kingi, een
gebied op de grens tussen Noord- en Zuid Soedan dat gecontrolleerd
wordt door de Soedanese regering.
“Zolang Kony een veilige haven vindt in Soedan kan hij de grens
oversteken telkens de troepenmacht hem nauw op de hielen zit,” zei
Michael Poffenberger van de Resolve LRA Crisis Initiative in een
persbericht.
De organisaties noemden het onaanvaardbaar dat Soedan “een van
de wreedste oorlogsmisdadigers in de wereld” de hand boven het
hoofd blijft houden.
“Als de regionale en international leiders het ernstig menen met
het stoppen van het geweld door het Verzetsleger van de Heer, dan
moeten ze het probleem Soedan aanpakken,” zei Ben Keesey van
Invisible Children.
Twee Congolese tienermeisjes, die eind april ontsnapten uit het rebellenleger, hebben intussen bekend gemaakt dat Kony ook een huis
heeft in Darfur.
De meisjes, die als seksslavinnen dienden van Kony, maakten deel
uit van een groep die onlangs van Darfur naar de Centraal-Afrikaanse
Republiek overstak op zoek naar voedsel.
Darfur was de plaats waar Kony altijd kleren en andere benodigdheden kocht voor zijn vrouwen, zei Mingere Nagbakpio, een van de
ontsnapte meisjes.
De Janjaweed militie, een paramilitaire organisatie die wordt gesteund
door Khartoum, leverde hen ook af en toe voedsel, voegde ze eraan toe.
Dick Olum, de commandant van de Afrikaanse troepenmacht, gelooft
dat Kony zich nog steeds ophoudt in Soedan.
“Alles wijst erop dat Kony zich schuil houdt in het zuiden van Darfur
maar we zijn die informatie nog aan het natrekken,” zei Dick Olum
in een interview met The New Nation begin juni.
Els De Temmerman

Vorig jaar werd
bijna 133.000 euro
besteed aan schoolgeld!
De vzw gaf vorig jaar 132,889 euro uit aan schoolgeld en school
paketten. Van alle uitgaven in Oeganda ging 94 procent rechtstreeks
naar de ex-kindsoldaten. Het geld ging naar 33 scholen in de provincies Gulu, Lira, Pader en Teso. Deze bleken na een evaluatie de
beste scholen te zijn voor voormalige kindsoldaten.
Drie procent ging naar transportkosten. Alle scholen werden bezocht
door een ploeg van de vzw. om te verifiëren dat de kinderen wel
degelijk aanwezig waren.
Nog eens 1 procent ging naar communicatie, reisonkosten en
medische kosten van de kinderen. Aangezien we uitsluitend met
vrijwilligers werken, werd niets uitgegeven aan salarissen.
De externe audit werd uitgevoerd door ‘Accountancy Bourgeois
& Partners’. De jaarcijfers werden op 17 juni goedgekeurd op de
Algemene Vergadering van de vzw.
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CCVS-Uganda organiseerde voor de tweede keer
een training in familietherapie
Tussen maandag 10 en donderdag 13 juli organiseerde CCVSUganda voor de tweede keer een training in familietherapie voor
25 deelnemers. De training ging door in Pauline Hotel, gelegen
net tegenover Rachele Comprehensive Secondary School – waar
CCVS twee kantoortjes met SCU deelt. De deelnemers werden
geselecteerd uit werknemers van organisaties en instituten die actief zijn binnen het domein van de psychosociale activiteiten. Het
doel van de training is hen te helpen bij het verwerven van betere
basisvaardigheden en gespreks- en behandelingstechnieken die
hen kunnen helpen bij de psychologische steun aan en begeleiding
van kinderen, jeugd, families, dorpen in Noord-Oeganda die tot
vandaag de gevolgen dragen en verwerken van meer dan 20 jaar
LRA aanwezigheid en gruweldaden.

trouwens zelf het initiatief om elkaar op regelmatig tijdstippen op
te zoeken om elkaar te helpen bij het begeleiden van “moeilijke”
psychologische situaties van hun doelgroep.
Door de training maken de deelnemers zich vaardigheden eigen die
hen toelaten een betere psychologische ondersteuning en begeleiding te geven aan kinderen, jongeren en hun families bij de – nog
steeds actuele – gevolgen van de oorlog, die zich uiten in post
trauma stress, depressie, stigma, verslaving aan alcohol of drugs,
familiaal geweld en mishandeling …

Nog meer werk …

De groep deelnemers en trainers voor Hotel Pauline

Deze tweede trainingsweek werd begeleid door 2 erkende trainers
(uit Belgie en Nederland) in familietherapie, in samenwerking
met 2 Oegandese psychologen. De totale trainingsduur zal 4 maal
1 week bedragen. Intervallen van minstens 6 weken tussen de
verschillende trainingsweken, moeten de deelnemers de kans bieden de aangeleerde concepten en technieken in de praktijk toe te
passen. Bovendien wordt elke deelnemer minstens 1 maal bezocht
door een van de CCVS (residentiële) trainers tijdens dit interval
voor het bespreken van individuele en persoonlijke moeilijkheden
ondervonden tijdens het dagdagelijkse werk. Naar aanleiding van
de training namen de deelnemers van de verschillende organisaties

Luisteren naar elkaars ervaringen …

Intensief werken in kleine groepjes

De trainers uit Belgie en Nederland.
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Een gesprek met onze
kinderrechtencommissaris

Antoine Welvaert stapt op
9-10 augustus 2013 de 100 km
dodentocht in Bornem ten
voordele van vzw Sponsoring
kinderen Oeganda
De internationale 100 km Dodentocht zal dit jaar voor de 44ste
maal starten vanuit Bornem, op vrijdag 9 augustus om 21u00
stipt. De 100 km Dodentocht is een niet-competitieve wandeling met als uitdaging om 100 km te wandelen (of te joggen)
in minimum 10 uur en maximum 24 uur.

Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris

We hadden al eerder een gesprek met Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris, in onze nieuwsbrief, maar aangezien het
kinderrechtenveld voortdurend volop in beweging is, polsten we
nog maar eens bij hem naar nieuwe interessante feiten.
- Bruno, wat is jou de voorbije periode opgevallen?
Wel, het VN Comité voor de Rechten van het Kind is de voorbije
maanden zeer actief geweest. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk
voor het toezicht op het Kinderrechtenverdrag, maar zij formuleren
ook regelmatig Algemene Aanbevelingen. Zo was er in maart 2013
een aanbeveling over het belang van het recht op spel voor kinderen.
Maar de meest interessante voor jullie lezers is ongetwijfeld die
over de rol van de industrie op het vlak van kinderrechten.
- Klinkt interessant. Vertel!
Het is voor de eerste keer dat het VN Comité zo expliciet aandacht
besteedt aan de rol en de verantwoordelijkheid van de industrie ten
aanzien van kinderen en jongeren. Grote en kleine, nationale en
internationale bedrijven worden opgeroepen om veel meer aandacht
te besteden aan kinderrechten in hun dagelijkse werking. Global
Compact Belgium, een steeds groter wordende groep bedrijven in
België, heeft dit signaal opgepikt en organiseerde eind vorig jaar
een belangrijk startmoment rond dit thema.

Antoine Welvaert, een kranig lid van wandelclub W.A.K.
uit Groot-Evergem gaat de uitdaging aan om aan de 100 km
Dodentocht deel te nemen en wil deze prestatie koppelen aan
sponsoring voor de VZW Sponsoring Kinderen Oeganda.
De familie Antoine en Hélène Welvaert-Van de Velde uit
Ertvelde is al jaren trouwe sponsor en ondersteuner van de
VZW Sponsoring Kinderen Oeganda. Getuige hiervan zijn
hun talrijke reizen naar hun sponsorkinderen in Oeganda en
hun dagelijkse inzet voor het project.
Wie zich geroepen voelt om Antoine aan te moedigen in zijn
prestatie is altijd welkom op 9 en 10 augustus op het traject
van de Dodentocht in en rond Bornem.
Wie Antoine wil ondersteunen via sponsoring mag altijd een
storting plaatsen op rekeningnummer BE23 8905 4404 0291
van VZW Sponsoring Kinderen Oeganda met vermelding
‘Dodentocht Antoine’.
Voor elke storting van 40€ kan een fiscaal attest afgeleverd
worden door de VZW.
We wensen Antoine een heel mooie prestatie en willen hem nu
al danken voor dit prachtinitiatief.

- Wat moeten we ons hier concreet bij voorstellen?
Onder andere UNICEF werkte dit thema al verder uit. Het komt erop
neer dat bedrijven op drie verschillende vlakken aandacht besteden
aan kinderrechten. In de eerste plaats op de werkplek zelf. Bedrijven
moeten kinderarbeid bannen, maar moeten tegelijk ook zorgen voor
een evenwichtige combinatie van arbeid met het gezinsleven. Ten
tweede gaat het om “de markt” zelf. Zo moeten alle producten voor
kinderen aan goede veiligheids- en gezondheidsnormen voldoen. En
tenslotte moeten bedrijven ook hun verantwoordelijkheid opnemen
ten aanzien van de omgeving waarin ze zich situeren. Het spreekt
voor zich dat milieuvriendelijkheid hier een belangrijk thema vormt.
Meer info vind je op:
www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
www.childrenandbusiness.org
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Brieven aan sponsorsouders

Voor meer nieuws en achtergronden:
Onze website: www.childsoldiers.net
Dankzij het gebruiksvriendelijke CMS-systeem kunnen we u via de website steeds op
de hoogte houden van de meest actuele gebeurtenissen binnen onze vzw en actuele
informatie publiceren vanuit Oeganda.
Daarenboven kan u de nieuwsbrieven voortaan per mail ontvangen en op de website
raadplegen en kan u eenvoudig met ons contact opnemen via de site.
De site werd voor ons op maat gemaakt door de professionele medewerkers van Effict
(www.effict.be).
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