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Nieuwsbrief juli 2015

Beste vrienden van KidsCare,
  

KidsCare zorgt voor steeds meer hulpbehoevende
kinderen in Kenia. In 22 dorpen werken de 7 sociaal
werkers van KidsCare nu met het Homecare-
programma bij 60 huishoudens met in totaal zo'n
550 (wees-)kinderen. Voor die kinderen maakt het
thuiszorg programma echt het verschil. Ze gaan naar
school, krijgen voldoende voeding en kleren en er
wordt door de ouder(s)/verzorgers hard gewerkt aan
structurele (economische) verbeteringen.
Verrassende resultaten worden geboekt, al moeten
soms ook weer stapjes teruggedaan worden. De
armste huishoudens in deze plattelandsregio in Kenia
zijn kwetsbaar en daarmee extra "vatbaar" voor
bijvoorbeeld gezondheids- of klimatologische
factoren. De sociaal werkers van KidsCare gaan
positief en onvermoeibaar door. Ze stralen als ze
vertellen over de vorderingen die hun huishoudens
aan het maken zijn.

  
In deze nieuwsbrief vertellen we jullie meer over de
nieuwe KidsCare Outreaches en over de vorderingen
die KidsCare maakt met de uitbreiding van de hulp
aan 40 kinderen met een beperking.
Bedankt dat jullie dit allemaal met jullie bijdrage
mogelijk maken. Weet dat jullie Euro's voor
nagenoeg 100% in Kenia besteed worden. Het zou
fantastisch zijn als jullie familie, vrienden of
kennissen over het werk van KidsCare informeren.
Stuur deze nieuwsbrief en het website adres van
KidsCare door. Meer donateurs zijn zeer welkom!

  
Met vriendelijke groet,
 
Lisette en Gerard Geenen

Kidscare Outreaches gereed

De eerste drie KidsCare Outreaches zijn officieus in
gebruik genomen. De sociaal werker kan nu in een
eigen locatie kantoortje, dicht bij mensen aan de
slag. De Outreaches hebben een tijdschema voor een
open spreekuur. Ouders en verzorgers van kinderen
kunnen dan in gesprek gaan met de sociaal werker
van KidsCare. Afhankelijk van de problematiek gaat
de sociaal werker zelf tot actie over of verwijst door
naar meer gespecialiseerde partners. Vanuit de
Outreaches wordt nauw samengewerkt met het
KidsCare Centrum en met bijvoorbeeld de Location
Chief en de Children Officer. In oktober zullen de drie
Outreaches officieel worden geopend. Gepland is dat
voor het einde van het jaar nog drie Outreaches in
de andere locaties geopend zijn. KidsCare is dan in
de gehele Sub- Country Lunga Lunga dichtbij
aanwezig en bereikbaar.

  

KidsCare geeft veel prioriteit
aan het versterken van haar
netwerk in Kenia. Samen met
die partners in Kenia wil zij
duurzaam hulpbehoevende
kinderen in de regio
begeleiden.
 
Thuiszorg voor (wees-)
kinderen in
ontwikkelingslanden krijgt
steeds meer waardering.
KidsCare heeft met een
presentatie van haar
werkzaamheden model
gestaan op een bijeenkomst
van het BetterCare Network.

Heeft u iets bijzonders te
vieren en zoekt u een goed
doel om het feest op te
luisteren? Kies dan voor
KidsCare. Neem contact met
ons op. Wij helpen u graag met
het maken van een gerichte
flyer en/of een presentatie op
maat.
 
Voor 20 Euro per maand zorg
je als donateur al voor
belangrijke verbeteringen in
een zeer arm huishouden en
kunnen gemiddeld vijf
kinderen uit dat huishouden
naar school.

Meld je aan als sponsor van
een huishouden. Alle
informatie hierover is te
vinden op onze website
www.kidscarekenia.nl
 
De bankrekening van KidsCare
is NL21 INGB 0005921007.
KidsCare heeft een ANBI
erkenning. Je donatie is voor
de belasting aftrekbaar.
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Grote behoefte aan zorg voor kinderen met een
beperking

Dankzij de inspanningen van de sociaal werkers van
KidsCare meldden zich, in minder dan 2 maanden
tijd, ruim 60 kinderen met een (fysieke en/of
geestelijke) beperking voor een behandeling in het
KidsCare Centrum. De meeste kinderen hadden nooit
eerder een dokter of therapeut gezien. Geweldig dat
zij nu eindelijk geholpen worden. Maar KidsCare kan
alleen aan hun verwachtingen blijven voldoen als zij
assistentie krijgt van donateurs in Nederland. U kunt
hier klikken om verder te lezen.
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