
29-8-2018 Nieuwsbrief KidsCare September 2017

https://ymlp.com/zaMZwj 1/4

 

Nieuwsbrief KidsCare Kenia September 2017
Beste KidsCare vrienden,
 
De verkiezingen in Kenia zorgen voor de nodige opschudding. Helaas wordt de verkiezing
van de nieuwe president half oktober opnieuw gedaan. Er waren volgens de hoogste
rechtbank onrechtmatigheden geconstateerd. Verkiezingen in Kenia gaan gepaard met de
nodige onrust, maar in de regio waar KidsCare werkt valt het mee. Alleen de samenwerking
met de overheden loopt vertraging op. De overheidsdienaren zijn met de verkiezingen bezig
en komen pas weer in actie als al de nieuwe bazen benoemd zijn. Gelukkig gaan de
KidsCare thuiszorgprogramma’s voor zo’n 2000 weeskinderen en kinderen met een
beperking gewoon door. 
 
De komende maanden gaan weer de nodige vrijwilligers uit Nederland voor kortere of
langere tijd naar KidsCare in Kenia. Dankzij deze vrijwilligers kan veel aandacht worden
gegeven aan de kennis -en kwaliteitsontwikkeling van het KidsCare team. Samen met het
team wordt gebouwd aan de capaciteit van de organisatie en daarmee aan haar continuïteit
en zelfstandigheid. Succes Marlies, Maartje, Frans, Astrid, Anne, Jos, Els en Grada.
 
Wij gaan zelf ook weer de nodige weken naar Kenia. Zo fijn om te ervaren hoe KidsCare
voor veel kinderen het verschil kan maken. Weet zeker dat dat niet mogelijk zou zijn
zonder de trouwe steun van onze vele donateurs. Bedankt, we blijven op jullie rekenen!
 
Lisette en Gerard Geenen
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Eerste bijeenkomst van de KidsCare Support Groep
17 september was het dan zover, de eerste bijeenkomst van de Support Groep. Allemaal
mensen die KidsCare een warm hart toedragen. De opkomst was zeer goed, zelfs boven
de verwachting van het bestuur. Wat een energie stroomde er door de zaal (een hele
mooie zaal met dank aan Duwo). Het nieuwe bestuur werd voorgesteld. Er was aandacht
voor de verschillende deeltaken van het bestuur, kennis en kwaliteitsontwikkeling,
fondsvorming, communicatie en PR, financiën en secretariaat.
 
Na een mooi inspirerend verhaal van Fleur en haar moeder, Saskia, werd er in groepjes
stilgestaan bij wat ieders betrokkenheid en enthousiasme bij KidsCare is. Aansluitend
vertelde Grada over hoe zij ooit betrokken raakte bij KidsCare, waarom ze een enorme
passie voor KidsCare heeft ontwikkeld en over haar geweldige werkzaamheden op het
KidsCare centrum in Kenia. Vervolgens werd er in drie groepen uiteengegaan om verder
te praten over ieders ideeën en over wat hij of zij daarbij te bieden had. De zaal bruiste!
Er waren mooie ideeën voor onder meer nieuwe inzamelingsacties in Nederland en voor
vrijwilligerswerk in Kenia. Zowel lang betrokken vrijwilligers als nieuwe gezichten waren
enthousiast en bereid om op verschillende deelgebieden de handen uit de mouwen te
steken voor KidsCare.
 
Een veel gestelde vraag was: wat willen ze precies in Kenia dat we voor ze doen, wat
hebben zij aan kennis en kunde nodig? Gerard, Astrid en Frans reizen eind september
naar Kenia. Voor hen ligt er een schone taak om hierover met het management in Kenia
flinke brainstormsessies te hebben.
 
Bedankt allemaal voor jullie komst en enorme betrokkenheid. Houd jullie energie vast,
want het bestuur van KidsCare organiseert begin volgend jaar een tweede bijeenkomst.
We komen dan met concrete voorstellen waarmee de Support Groep in actie kan komen.
We hopen jullie daar allemaal weer te zien!
 
Roosmarijn Wasseveld
 



29-8-2018 Nieuwsbrief KidsCare September 2017

https://ymlp.com/zaMZwj 3/4

 

 

   
 
 

 
KidsCare is partner van Wilde Ganzen.

 
Stichting KidsCare Kenia
Mispelstraat 21
2564 TP  Den Haag
T. 070-3250288
E.info@kidscarekenia.nl
K.v.K. 51352702
IBAN: NL21 INGB 0005921007
 

 

 
 

 
 

 
Bezoek ook onze website en blijf ook op de hoogte via onze Facebookpagina.

http://www.kidscarekenia.nl/
http://www.facebook.com/kidscarekenia


29-8-2018 Nieuwsbrief KidsCare September 2017

https://ymlp.com/zaMZwj 4/4

Powered by YMLP.com  

https://www.ymlp.com/
https://www.ymlp.com/

