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Nieuwsbrief februari 2012

 
Vanuit Kenia komen goede berichten over de groei van Kidscare. Kidscare directeur Ali
Mwaziro is vanaf 1 januari fulltime beschikbaar voor Kidscare en maakt direct een
groeislag. In januari zijn de 5 meest hulpbehoevende huishoudens in het 7e Kidscare
dorp geselecteerd. In februari start Kidscare met weer 5 huishoudens in het 8e
plattelandsdorp. Per maand neemt Kidscare zo de begeleiding van de zorg op zich
voor 25 nieuwe (wees)kinderen (gemiddeld 5 kinderen per huishouden). In totaal
zorgt Kidscare er nu dus al voor dat 200 wees- en hulpbehoevende kinderen kleding,
eten en medische zorg krijgen en dat zij dagelijkse naar school kunnen gaan.
Basisbehoeften, die zij zonder Kidscare niet zouden krijgen en die hen perspectief
geven op een betere toekomst!

Verbetertrajecten voor huishoudens

De samenwerking met de Children Officier in het District Mwasambeni heeft ertoe
geleid dat Kidscare ook al beschikt over een deskundige staf. Vijf goed opgeleide
Kidscare locatievrijwilligers helpen directeur Ali Mwaziro om de dorpen binnen hun
locatie te begeleiden bij de zorg voor hun armste huishoudens. Vooral in de dorpen
waar de Kidscare huishoudens al enige stabiliteit kregen zijn nu ook verbetertrajecten
gestart. Heel kleinschalig worden de Kidscare huishoudens begeleid om bijvoorbeeld
tot een betere opbrengst te komen van hun kleine boerenlandje of om effectiever om
te gaan met de broed van de lokale kippen. Er komen al de nodige concrete
resultaten en dat stimuleert de motivatie van alle betrokken.

  
 

Soms is het ook heel moeilijk

Als Europeaan denk je eigenlijk heel rationeel over ontwikkelprojecten. Hulp moet
snel omgezet worden in structurele verbetering, want ieder is toch zelf

Kidscare donateurs zorgen nu
al voor 200 kinderen
 
Zonder die steun zouden die
kinderen een tekort aan
kleding en voeding hebben,
wonen in mensonterende
omstandigheden, geen enkele
medische zorg krijgen en niet
naar school gaan

Voor 20 euro per maand
 
steunt u een Kidscare
huishouden met gemiddeld vijf
(wees) kinderen. Meldt u aan
als vaste donateur via website
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verantwoordelijk voor zijn bestaan? Binnen Kidscare geldt ook de structurele
verbeterdoelstelling, maar we hebben geleerd dat daarvoor eerst de hoogste nood
opgelost moet zijn. Een voorbeeld hiervan is Mwanasha. Toen we haar bezochten en
diep in haar doffe ogen keken wisten we het even niet meer zo goed:

  
Mwanasha is 21 jaar jong. Ze heeft een zoontje van ruim een half jaar. De vader is
onbekend. Ze woont in bij de zus van haar overleden oma. Omdat haar beide ouders
ook zijn overleden zorgt zij voor haar twee jonge broertjes. Die zijn 10 en 11 jaar.
Mwanasha is gekleed in oude traditionele doeken die vaal zijn en vol gaten zitten. Om
in het levensonderhoud van haar familie te kunnen voorzien bakt Mwanasha dagelijks
koekjes op het houtvuur. Helaas is er niet veel vraag naar koekjes in haar dorp.

  
Kidscare geeft Mwanasha en haar familie sinds november 2011 een maandelijkse
financiele bijdrage van 1.500 Shilling (circa 15 euro). De familie moet daarmee eerst
wat stabiliseren. Dagelijks genoeg eten krijgen is daar een belangrijk onderdeel van.
De broertjes van Mwanasha gaan nu naar school. Dat is ook een zorg minder voor
Mwanasha. De Kidscare begeleiders praten veel met haar en zo moet Mwanasha over
een paar maanden weer geloof beginnen te krijgen in de mogelijkheden van haar
leven. Pas dan kan een verbetertraject succesvol worden ingezet.
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