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Nieuwsbrief maart 2012

Kidscare werkt!

 
Beste vrienden van Kidscare,

  
Van 1 tot 15 april zijn we weer in Kenia. We gaan
samen met Ali Mwaziro, onze enthousiaste directeur,
weer nieuwe stappen voorwaarts maken. Sinds ons
bezoek van november is Kidscare weer stevig
gegroeid en is nu actief in 8 dorpen. Dat betekent
dat Kidscare nu al de thuiszorg begeleidt bij 40
hulpbehoevende huishoudens met ongeveer 200
(wees-)kinderen. We zijn daar blij mee, maar
beseffen dat dit nog maar het begin is. Eind 2012 wil
Kidscare actief zijn in 15 dorpen met 75 arme
huishoudens en 375 kinderen.

Ali is er enthousiast over en wil ons kennis laten
maken met de groepen vrijwilligers in de nieuwe
dorpen. Kidscare brengt daar energie en dat komt
niet alleen door de kleine financiele bijdragen aan de
geselecteerde huishoudens. De vrijwilligers uit de
dorpen zijn samen met Kidscare hard aan de slag om
de meest hulpbehoevende huishoudens op weg te
helpen. Medische hulp wordt waar nodig
gemobiliseerd. Hutten die op instorten staan worden
opnieuw opgebouwd. Nieuwe landjes worden gereed
gemaakt om daar mais en ander voedsel op te
verbouwen. De school geeft extra aandacht aan de
nieuwe "Kidscare" kinderen, die sinds kort naar
school komen.

We gaan ook bekijken hoe de eerste "structurele
verbeterprojecten" vorderen in de dorpen die al
langer met Kidscare meedoen. Uiteindelijk is het doel
van Kidscare dat de geselecteerde huishoudens en
hun kinderen op termijn op verantwoorde wijze
zelfstandig verder kunnen.

De ambitieuze doelen van Kidscare vragen om een
sterke Kidscare organisatie. We zijn benieuwd hoe de
nieuwe Kidscare staf zich aan het ontwikkelen is. De
motivatie is er, dus gaan we ervoor zorgen dat de
staf goed toegerust is met kennis, kunde en
middelen.

We houden jullie op de hoogte van de
ontwikkelingen. Jullie kunnen ons gedurende het
bezoek ook via Twitter volgen: Via
http://twitter.com/kidscarekenia

Lisette en Gerard Geenen
  

 
 

Kidscare werkt intensief
samen met verschillende
overheidsinstanties.
 
Vooral de District Children
Officer stelt kennis en netwerk
beschikbaar.

Waarom bezuinigen op
ontwikkelingshulp?
 
Het is toch heerlijk om te
kunnen geven.

2 kippen, een haan, een baal
voer en wat eigentijdse kennis
 
Dit kan voor een arm
huishouden al het begin van
het verschil maken.
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