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CHICA 

Een verhaal over Chica en de thuiszorg voor weeskinderen in Kenia. Om redenen van privacy zijn foto’s, 

namen en werkelijke gebeurtenissen niet aan elkaar gekoppeld. 
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Dit is Chica (9 jaar). Ze wast haar kleren in een teiltje water. Het is erg warm. Ze glimlacht. Ze is een 

beetje verlegen. Blanke mensen komen niet zo vaak in haar dorp. Haar grootmoeder vertelde dat ze van 

Kidscare zijn. Ze helpen weeskinderen met het betalen van schoolgeld. Chica kan daardoor sinds kort 

naar school. Ze is trots want ze mag dan haar nieuwe schooluniform aan. 
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Chica gaat graag naar school. In haar schoolklas zitten wel 80 kinderen. Soms zit ze met 4 kinderen in 

een schoolbank en soms op de grond. Ze hebben een paar schoolboeken, maar meestal leert ze lezen 

van het schoolbord. Als de meester weg is, mag Chica soms zijn assistent zijn. Iedereen in de klas moet 

haar dan nazeggen. Chica vindt dat leuk. Ze wil later ook lerares worden. 
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Chica woont bij haar grootouders. Ze zijn heel aardig. Grootvader werkt meestal op zijn landje. Maïs, 

bananen, uien en soms ook ananas neemt hij dan mee terug. Hij wil wat meer land huren en dat kan hij 

nu betalen van het geld dat ze maandelijks van Kidscare krijgen. Grootmoeder kan dan meer groente en 

fruit verkopen. Van de opbrengst wil grootvader twee geiten kopen. 
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Grootmoeder zorgt ook voor Mwanasiti, het jongere zusje van Chica. Haar zusje lijkt sprekend op haar 

vorig jaar overleden moeder. Die was heel ziek toen Mwanasiti geboren werd. Chica is een keer bij haar 

moeder op bezoek in het ziekenhuis geweest. Ze moest toen ook een HIV-test doen. Gelukkig kreeg ze 

geen medicijnen. Mwanasiti moet wel elke dag medicijnen nemen. 
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Grootmoeder maakt het eten. Ze kookt op drie stenen en daartussen brandt het houtvuur. Chica helpt 

haar met het zoeken van brandhout. Grootmoeder leert haar hoe ze maïspap moet maken. Vroeger 

kwam er in de ochtend nooit rook uit de keuken, maar dankzij Kidscare kan Chica met een gevulde maag 

naar school. 
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Het huis waar Chica in woont is door grootvader gemaakt. Hij gebruikte stokken en touw en maakte de 

muren en het dak van gedroogde palmtakken. Haar grootouders hebben sinds kort een bed. Chica en 

haar zusje slapen op de grond. Als het hard regent, mogen ze ook in de kerk slapen. Daar blijft het wel 

droog. 
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Asha is haar vriendin. Ze gaat nu ook naar school.  Asha’s moeder is een aantal maanden geleden 

overleden. Haar vader is vaak ziek en kan dan niet op het land werken. Asha, haar broer en drie zusjes 

hebben hierdoor vaak geen eten. Asha’s vader krijgt via Kidscare medicijnen. De Kidscare-vrijwilligers in 

het dorp willen helpen door gezamenlijk voor deze familie een beter huis te bouwen. 
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In het dorp van Chica zijn vijf Kidscare-vrijwilligers. Het zijn heel verantwoordelijke en betrokken mensen. 

Ze worden nu getraind om als vrijwilligers de armste gezinnen uit hun dorp te helpen. Zonder de 

betrokkenheid van die vrijwilligers zou Kidscare nooit kinderen als Chica, Mwanasiti en Asha een betere 

toekomst kunnen bieden. 
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Over Kidscare 

Kidscare is een ANBI-erkende stichting die in 2010 is opgericht in Nederland en Kenia. De oprichters Lisette en Gerard Geenen en in Kenia 

Ali Mwaziro hebben meer dan 10 jaar ervaring met het werken voor de allerarmsten. In Zuidoost-Kenia zijn veel weeskinderen die vooral 

traditioneel worden opgevangen bij familieleden, die op of onder het bestaansminimum leven. Opvang in weeshuizen is door de grote 

aantallen weeskinderen een onbetaalbaar alternatief. Bovendien groeien weeskinderen in een weeshuis vaak te geïsoleerd op en dat maakt 

het moeilijk om later terug te keren naar het leven in hun eigen dorp. 

Kidscare steunt met begeleiding en een klein geldbedrag (15 euro per maand) de armste huishoudens met weeskinderen. Met dat geld 

moeten alle kinderen in dat huishouden verzekerd zijn van voldoende voedsel, kleding, medische zorg en onderwijs. Ook moeten ze actief 

meedoen aan verbetertrajecten. Inmiddels is gebleken dat de begeleiding, financiële bijdrage en strikte voorwaarden voldoende zijn om een 

positieve spiraal te creëren.    

Kidscare wil in 2013 in zo’n 20 plattelanddorpjes actief zijn. In totaal worden er 100 huishoudens geselecteerd met bij elkaar zo’n 500 

kinderen. De lokale Kidscare-organisatie wordt voor het grootste deel gedragen door vrijwilligers. Mensen die zich het lot van de armsten in 

hun dorp aantrekken. Ze zijn de eerste schakel bij de begeleiding en worden extra gemotiveerd door het brede trainingsprogramma van 

Kidscare. Een belangrijke ervaring van de vrijwilligers is dat je door een goede samenwerking veel kunt bereiken. 

In Nederland werkt Kidscare uitsluitend met vrijwilligers. Het geld dat Kidscare  krijgt van haar donateurs wordt voor 100% besteed in Kenia. 

Er zijn geen overheadkosten. Donateurs worden regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van de projecten en kunnen zo zien 

dat hun donatie ook echt werkt! Meer informatie op: www.kidscarekenia.nl 

 

 

  

 


