Unieke thuiszorg in Kenia

KidsCare maakt het verschil

KidsCare is een organisatie die in het zuidoosten
van Kenia op unieke wijze steun biedt aan arme
kinderrijke gezinnen. Het gaat veelal om
huishoudens waarin weeskinderen van
familieleden en/of gehandicapte kinderen zijn
opgenomen. Ook begeleidt KidsCare
teenagermoeders en is er speciale aandacht voor
kinderen die zijn verwaarloosd en uitgebuit.

Een voorbeeld:

KidsCare servicecentrum

Een zwaar gehandicapt meisje van 3 jaar was nog
nooit bij een dokter geweest. De moeder heeft nog
vijf kinderen. De moeder moest zo’n 80 kilometer
reizen om met haar dochter naar een specialist in
het ziekenhuis te gaan. Moeder kon zo’n reis niet
betalen en wie zou er dan voor de andere kinderen
kunnen zorgen?
Het meisje wordt inmiddels door KidsCare begeleid.
Adviezen over betere voeding, fysiotherapie en een
speciale rolstoel hebben haar leven een stuk
verbeterd.

In de zuidpunt van Kenia, bij de grensplaats Lunga
Lunga, staat het KidsCare Servicecentrum met
daarin het hoofdkantoor en de administratie. Er zijn
spreekkamers, trainingsruimten, een
vergaderruimte, een gastenverblijf en een
modelboerderij. Hier wordt ook therapie gegeven
aan gehandicapte kinderen.
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Hoe werkt het?
De sociaal werkers van KidsCare bezoeken geregeld
120 huishoudens, verspreid over 24 dorpjes. In 2 à
3 jaar worden geselecteerde gezinnen uit de
armoedespiraal gehaald, waarna weer andere
gezinnen in het thuiszorgprogramma worden
opgenomen.
Ouders/verzorgers krijgen maandelijks een klein
steunbedrag en er wordt gezorgd dat de kinderen
naar school gaan en voldoende voedsel, medische
zorg en kleding krijgen. Voor ouders zijn er
trainingen (o.a. tuinbouwtechnieken) om beter
voor zichzelf te kunnen zorgen.
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Samen met partners
KidsCare werkt in Kenia nauw samen met de
verschillende overheden en met gespecialiseerde
kind-georiënteerde partnerorganisaties.
Op die manier beschikken de sociaal werkers van
KidsCare steeds over de juiste deskundigheid en
zorgen zij ervoor dat de hulpvraag van de kinderen
op de juiste plek gehoord wordt.

Mwereni
Location

Vanga
Location
Dzombo
Location

De sociaal werkers van KidsCare komen niet alleen
bij gezinnen thuis. Ze houden ook spreekuren in
kantoortjes op zes locaties in de regio. In deze
zogeheten outreaches kunnen ouders/verzorgers
en kinderen met hun problemen terecht.

Uw donatie maakt
voor hen het verschil!

Donateur worden?
Het werk van KidsCare wordt mogelijk gemaakt
door een professionele lokale staf in Kenia en door
actieve vrijwilligers en donateurs in Nederland.
Met een bedrag van 20 euro per maand zorgt u
ervoor dat een zeer arm huishouden met
gemiddeld vijf (wees)kinderen een zelfstandig
bestaan kan opbouwen. Maar natuurlijk is elk
bedrag (vast of eenmalig) heel welkom. Voor meer
informatie verwijzen wij u graag naar:

Oma met wees

www.kidscarekenia.nl
U kunt contact opnemen met:
Lisette en Gerard Geenen
O70-325 02 88 of 06-43 05 18 47
info@kidscarekenia.nl
Stichting KidsCare Kenia
Bank: NL21 INGB0005921007

Jonge moeder
Bouwen aan hun toekomst
Spelen
en
delen!
Stralende Modi

Doe mee,
word KidsCare-donateur!
100% van uw donatie komt in Kenia

