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Een kerstgroet van KidsCare

Aan de vrienden van KidsCare,
 
Zes jaar geleden begon KidsCare in het zuidoosten van Kenia een project om
kinderen uit arme gezinnen een betere toekomst te geven. We noemden het
KidsCare.
 
Met vallen en opstaan, met hulp van vele mensen in Nederland en donaties van
diverse instanties en bedrijven, is het gelukt in Kenia een organisatie op te zetten
waar we trots op kunnen zijn. Vele van u zijn al jaren sponsor en daarom vinden
wij het fijn om onze trotse bevindingen in deze kerstgroet met u te delen.
 
Vanuit het KidsCare center in de Keniaanse regio Kwale County bereiken we op dit
moment met een team van maatschappelijk werkers in 24 dorpen tal van
huishoudens onder de armoedegrens, met in totaal zo’n 600 kinderen. Daarnaast
hebben we er twee speciale projecten aan toegevoegd: de zorg voor kinderen met
een lichamelijke beperking en hun ouders/verzorgers en (sinds dit jaar) de zorg
voor kinderen met een verstandelijke beperking. Ook wat deze groepen betreft
gaat veel aandacht uit naar de begeleiding van de ouders/verzorgers in de
thuissituatie.
 
In bijgaande ‘kerstvertelling’ een verslag van journaliste Mieke Kleinleugenmors,
die in oktober enige tijd in het KidsCare centrum in Kenia verbleef en er de aftrap
beleefde van het project voor kinderen met een verstandelijke beperking. De
woorden en beelden geven duidelijk de noodzaak aan om deze kinderen hulp te
bieden.
 
In 2017 gaat KidsCare samen met de lokale overheid haar thuiszorgprogramma’s
uitbreiden met agrarisch economische activiteiten. De huishoudens kunnen
daardoor nog sneller zelfstandig zijn. Een goede reden voor het bestuur van
KidsCare om de begeleiding van het aantal wees- en hulpbehoevende kinderen
aanzienlijk uit te breiden.
 
We houden u ook volgend jaar graag op de hoogte. Voor nu wensen wij u fijne
feestdagen en een gezond nieuw jaar!
 
Gerard en Lisette Geenen
 
Meer informatie:  http://www.kidscarekenia.nl
 
 
De kerstvertelling kunt u ook hier online vinden.
 

 
Stichting KidsCare Kenia
Mispelstraat 21
2564 TP  Den Haag
T. 070-3250288
E.info@kidscarekenia.nl

 

 

http://www.kidscarekenia.nl/
http://www.kidscarekenia.nl/media/documents/KidsCare%20kerst%202016.pdf
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Bezoek ook onze website en blijf ook op de hoogte via onze Facebookpagina.
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