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Vandaag ging ik mee met Ashiraf en Grace naar Kitala Prison. Wekelijks gaat de staff van 
MCC in deze gevangenis counseling sessies geven - zowel een groepsaanbod als 
individuele gesprekken. Ik hou mijn toestemmingsbrief van de Prison Headquarters in 
Kampala stevig in de hand. Spannend of de vele stempels de cipier aan de deur ook 
gunstig zullen stemmen! 
 
Enkele minuten later sluit de deur zich achter mij en sta ik in de binnentuin van Kitala 
Prison. De gevangenen zwaaien enthousiast en ik zwaai glimlachend terug...hopend dat 
één van de cipiers hiervoor geen stokslagen zal geven! 
 
Meer dan 40 gevangenen in hun kanariegele gevangenisplunje – bij de meesten is deze 
kledij niet aan haar proefstuk toe, zitten op goed georganiseerde rijen te wachten tot de 
sessie start. Donkere ogen in  verweerde aangezichten – doffe blikken, dode blikken, 
angstige ogen en ogen die een verhaal in zich dragen dat nooit het daglicht heeft gezien. 
Hier en daar een sprankeltje hoop en ondanks alles is er steeds weer die glimlach die 
Oegandezen kenmerkt!  
 
Ashiraf en Grace geven vandaag een sessie over verslaving – 40 geconcentreerde blikken 



 

volgen hun woorden en gebaren. Vingers gaan de lucht in, vragen over het eigen leven, 
waar het anders had gekund, wat de reden is dat ze zochten naar wat vluchtig geluk: 
verhalen van mishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld, alcoholmisbruik. Het misdrijf 
gepleegd om te overleven, zichzelf te beschermen – vaak ook zijn ze slachtoffer van een 
corrupt systeem. Ik luister met ontroering en voel hoe ik word meegezogen in een wereld 
van onrecht, een spiraal van uitzichtloosheid. Op een vraag over België kan ik plots niet 
meer antwoorden – het lijkt zo onrechtvaardig.  
De gevangenen klampen zich vast aan een gesprek, ze willen hun verhaal kwijt, een 
antwoord op de vele vragen die dag en nacht hun denken domineren, een luisterend oor, 
een beetje begrip, wat duiding bij emoties, een hand op hun arm en een schouderklopje … 
dat het goed komt kan ik niet zeggen, wel dat ik zal blijven vechten om ervoor te zorgen 
dat zij wekelijks voor even een plek hebbenwaar ze een beetje op verhaal kunnen komen.   
Hiervoor doe ik het – mij blijvend inzetten voor fondsenwerving - voor de gespannen blik in 
de ogen van een oudere gevangene, tong een beetje uit de mond, pen krampachtig tussen 
z’n vingers, wat hij hoort wil hij voor altijd bij zich houden - op een verfrommeld blaadje 
papier dat tussen zijn bijbel zit, schrijft hij ‘i wanne change’.  
Ik kan die verandering niet voor hem realiseren, maar ik beloof wel dat Munnange 
volgende week op deze plek, samen met hem, opnieuw een beetje zal bijdragen tot de 
weg die naar verandering kan leiden! 
 
Elkeen verdient kansen! 
Maika 
Voorzitter vzw Munnange 

Wandel-, kaas- en wijndag 
Op 19 oktober organiseerden we voor de derde keer onze wandel-, kaas- en 
wijndag. 
Onder een stralende zon genoten twee groepen wandelaars van het prachtige 
land van Nevele. 



 

 
 
Daarna deden we ons tegoed aan lekkere kaas en wijn. 

 
Wij willen iedereen bedanken voor deze geslaagde namiddag: de heemkundige 
kring 'Het Land van Nevele' voor het uitstippelen en begeleiden van de 
wandelingen, alle vrijwilligers voor het vele werk en uiteraard alle deelnemers 
en sympathisanten.  
Door jullie steun kunnen wij letterlijk en figuurlijk weer een tijdje verder! 

Bedankt!  
 	

 


