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Nieuwjaarswens KidsCare

.

Nieuwjaarswens

Beste KidsCare vrienden,
 
In 2012 heeft KidsCare in Kenia geweldige
ontwikkelingen meegemaakt. In Kenia is KidsCare nu
actief in 11 dorpen, waar we bij elkaar voor zo’n 275
kinderen zorgen. Ali Mwaziro heeft zijn eerste jaar
als full time directeur erop zitten. Onze staf is dit jaar
uitgebreid met een super actieve deputy
(Roosmarijn) en met een nieuwe ambitieuze
coördinator (Joseph). Twee nieuwe gekwalificeerde
sociaal werkers starten op 2 januari a.s. De KidsCare
staf wordt nu ondersteund door een actieve groep
van zo’n 60 vrijwilligers, die de eerste lijnbegeleiding
van de huishoudens in de dorpen verzorgen. We zijn
tevreden over de resultaten, die we tot nu toe met
de huishoudens hebben kunnen bereiken. Maar we
hebben dit jaar ook geconstateerd dat de kwaliteit
van onze dienstverlening verder geborgd moet
worden. Aan dat verbeterproces werken we nu hard.
Zodra dat op orde is gaan we weer door met het
selecteren van nieuwe huishoudens. Er zijn in onze
regio nog zoveel kinderen die hulp nodig hebben!

  
Daarom zijn er ook plannen ontwikkeld voor de bouw
van het KidsCare Regiocenter. Bouwmanager
Catherine is momenteel full time bezig alles gereed
te maken voor een snelle bouw aansluitend op de
eerste steenlegging van het Regiocentrum op 5 april
2013. Zowel in Kenia als in Nederland zijn we al
begonnen met het selecteren van op kinderhulp
georiënteerde partnerorganisaties om zo samen
voldoende kennis en kunde in het nieuwe regiocenter
te kunnen bieden aan de kinderen en hun vaak heel
jonge moeders.
  
In Nederland zijn er ook geweldige ontwikkelingen.
Maar liefst 82 vaste donateurs maken maandelijks
hun bijdragen over voor de begeleiding voor een of
meer huishoudens. Een stevige basis is daarmee
voor de continuïteit van KidsCare gelegd. 
De activiteiten voor het verzamelen van voldoende
geld voor de bouw van het Regiocenter draaien op
volle toeren. We zijn onder de indruk van de vele
(spontane) kleine en grote initiatieven/verrassingen.
We hebben al zicht op ongeveer € 100.000. De
komende maanden moet er nog € 50.000 worden
verzameld. Laat de sympathieke ondersteuning en
acties nog maar even doorgaan. Zo moet het lukken!
 Als het regiocenter straks gebouwd is zullen daar
naar verwachting zeker 2000 kinderen per jaar de
voor hen essentiële hulp kunnen krijgen.

  
Wij wensen u een heel fijn 2013 toe. Een jaar met
veel goede gezondheid en geluk. Fijn dat u dat geluk
ook in 2013 wilt delen met onze KidsCare kinderen. 

"Who Cares" stond op de
voorpagina van de NRC Next.
 
Gelukkig is ontwikkelingshulp
niet afhankelijk van de
politiek. We kunnen immers
allemaal onze eigen
beslissingen nemen en gewoon
blijven helpen!
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Bedankt !   
 
Lisette en Gerard Geenen 
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