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Kinderen zijn de toekomst
Ontwikkelingsprojecten
helpen kinderen vooruit

mogelijk voor haar, maar het is zwaar. Ze
zijn angstig en maken zich zorgen over
de toekomst.” De ondersteuning die een
gezin als dit ontvangt bestaat uit diverse
onderdelen. Om te beginnen krijgen ze
een financiële bijdrage van 1.500 Shilling (15 euro) per maand. Dit kan hen
helpen een nieuwe woning te bouwen
of hun bestaande onderkomen te repareren, en er één gezonde maaltijd per
dag van betalen. Verder krijgen ze intensieve persoonlijke begeleiding en volgen
ze praktische trainingen (bijvoorbeeld
over gezondheid of landbouwbewerking) zodat ze zich kunnen ontwikkelen.
Onderdeel van het programma is ook dat
kinderen onder de vijf jaar worden gevaccineerd en oudere kinderen naar school
kunnen. De sociaal werker gaat samen
met de gezinnen op zoek naar mogelijkheden om een inkomen te genereren,
zodat zij niet afhankelijk blijven van het

me t su cc es
afgero nd

“Bewoners voelen
zich betrokken bij
hun naasten”

Hulp, ontwikkeling en verbinding
voor arme gezinnen in Kenia
De zuidelijke regio Lunga Lunga in Kenia is een zeer arme streek. Gelukkig is
er de laatste jaren veel gedaan om de
meest arme gezinnen te helpen met
een woning, medische zorg en scholing
voor de kinderen. Ook is er een multifunctioneel centrum geopend, waar alle
bewoners uit deze regio terecht kunnen
voor steun op het gebied van zorg en
welzijn. Een prachtig resultaat dankzij
de inzet van de Nederlands-Keniaanse
organisatie KidsCare.

Door de warmte en droogte kan er weinig worden verbouwd in Lunga Lunga
en hebben mensen moeite om te overleven. Velen hebben geen dak boven hun
hoofd. Water en elektriciteit is er niet en
medische zorg is minimaal. De hiv/aidsepidemie heeft veel slachtoffers geëist
en de moedersterfte bij de geboorte van
kinderen is hoog. Veel gezinnen nemen
weeskinderen in huis, ondanks de weinige middelen die ze hebben. Om deze
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Ali Mwaziro

gezinnen te helpen startte KidsCare in
2011 het ‘HomeCare’ programma met
de focus op de meest arme huishoudens. Wat begon met 5 gezinnen is nu
gegroeid tot 90 gezinnen. Binnen deze
gezinnen worden maar liefst 500 kinderen geholpen!
Samen groeien
“In plaats van weeskinderen in een weeshuis te plaatsen, willen wij dat de kinde-

ren in hun eigen leefomgeving blijven,
bij hun familie”, legt Ali Mwaziro uit. Ali
is directeur bij KidsCare Kenia en werkt
samen met Lisette en Gerard Geenen
van KidsCare Nederland. “In het HomeCare programma gaat het om de gezinnen die praktisch niets hebben, ze leven
in een hut waar het binnen net zo hard
regent als buiten of hebben helemaal
geen dak boven hun hoofd. Vaak kampen
ze ook met allerlei gezondheidsklachten
en weten zich geen raad. Bijvoorbeeld
Manusha: ze heeft drie kinderen en haar
jongste heeft klompvoetjes. Een vader is
er niet. Zelf heeft ze regelmatig epileptische aanvallen en daarom woont ze
in bij haar ouders. Zij zorgen zo goed

programma. Ali: “Wie in aanmerking
komt voor het programma wordt altijd
besloten in overleg met de gemeenschap.
Op die manier voelen alle bewoners zich
betrokken bij hun naasten en stimuleren
we om gezamenlijk te zorgen voor verbetering.” Gerard vult aan: “De steun haalt
de gezinnen uit hun isolement, het biedt
hen een nieuw perspectief.” De bedoeling
is dat een huishouden na 3 jaar verder
kan zonder begeleiding.
Helpen en netwerken
Voortbordurend op het succes van het
HomeCare programma, is KidsCare onlangs een tweede programma gestart:
FamilyCare. Hiervoor is met steun van
Wilde Ganzen een multifunctioneel
centrum gebouwd, waar kinderen en
hun verzorgers uit Lunga Lunga terecht
kunnen. Het is in het bijzonder bedoeld
voor weeskinderen, kinderen met hiv/
aids, kinderen met een beperking en
jonge moeders. Er is een team van sociaal werkers van KidsCare actief, die hen
helpt met alle mogelijke problemen. Als
er bijvoorbeeld medische vragen zijn,

helpen zij om te bepalen of mensen naar
de lokale medische post kunnen (een arts
met apotheek) of naar het ziekenhuis in
Mombasa moeten. Het kan zelfs gaan
om kinderen die misbruikt worden, die
komen dan aan de balie en vragen om
hulp. De medewerkers proberen dan een
oplossing te zoeken. Door de vele contacten die zij hebben met allerlei instanties,
kunnen zij mensen adequaat doorverwijzen. Ook worden de trainingen van
het HomeCare programma hier gegeven. Sociaal werkers helpen met het opstarten van werkgelegenheidsprojecten
zoals het maken van zeep. De bewoners
worden dan bewuster van het belang van
hygi ne, maar leren ook om de zeep te
verkopen. Lisette: “Het centrum heeft
daarnaast een belangrijke sociale rol.
Mensen voelen zich er gezien en gehoord
en ontmoeten dorpsgenoten met wie ze
hun ervaringen uitwisselen en problemen

delen. Dat zorgt voor verbinding.” Ali
vertelt enthousiast over hoe het centrum
is opgebouwd: “Er zijn trainingslokalen,
spreekkamers, kantoren, ontmoetingsruimtes, een keuken en een gasthuis. We
hebben nu een fysieke plek om te overleggen met andere hulporganisaties en
ons netwerk uit te breiden, zodat we de
kinderen nog beter kunnen helpen. Ook
hebben we een boerderij met koeien,
kippen en een moestuin, die we tevens
gebruiken als leer- en werkplek.”
Zichtbaarheid vergroot
betrokkenheid
De locatie is zeer centraal: langs een
doorgaande weg, te midden van de dorpen in Lunga Lunga waar KidsCare actief
is. Met een Matatu (kleine bus) kunnen de bewoners er gemakkelijk komen,
waardoor het toegankelijk is voor iedereen. “Nu we een zichtbaar kantoor
hebben is het contact met de overheid
verbeterd. Regelmatig komen overheidsfunctionarissen langs om hun betrokkenheid te laten zien”, zegt Ali. Op den
duur zal het centrum zelfvoorzienend
moeten worden door boerderijproducten te verkopen en ruimtes te verhuren.
“Het centrum heeft KidsCare een identiteit gegeven. Daardoor kunnen we verder
groeien. Ik ben blij dat ik onze deuren
dagelijks kan openen voor al deze mensen!” n
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