
Hoe en wanneer hebben jullie deze stichting  
opgericht?
Lisette en Gerard zijn al zo’n zestien jaar actief in Zuidoost Kenia.  
Ze zijn in 2000 begonnen met het bouwen van een lagere school en 
een medische post. Om de lokale economie te stimuleren bouwden 
zij ook nog een modelboerderij. Het project was bedoeld voor de 
allerarmsten. Met die ervaring op zak hebben Lisette en Gerard in 
2010 KidsCare opgericht. Er bleken namelijk in de regio heel veel 
weeskinderen te zijn die dringend hulp nodig hadden. 

Voor wie is KidsCare bedoeld?
KidsCare is bedoeld om hulp te bieden aan wees- en hulpbehoe-
vende kinderen. In overleg met de lokale overheden wilde KidsCare 
geen weeshuis voor ze bouwen maar de kinderen thuiszorg bieden, 
door opvang in het huishouden van familie of vrienden mogelijk  
te maken. 
Er kwam eerst een pilot in een van de dorpen. Samen met de 
dorpsoudste worden in het dorp de vijf armste huishoudens met 
weeskinderen geselecteerd. Die vijf huishoudens worden begeleid 
door een sociaal werker van KidsCare en het huishouden krijgt 
elke maand een geldbedrag van omgerekend 15 euro. Voor dat 
bedrag gaan al de kinderen uit dat huishouden naar school, krijgen 
ze voldoende voedsel en kleding en wordt de woonsituatie (lees: 
lemen hutje) verbeterd. Samen met de sociaal werker wordt er hard 
gewerkt om het gehele huishouden binnen drie jaar zelfredzaam te 
maken. Inmiddels is de pilot succesvol afgesloten en werkt KidsCare 
in 22 dorpen met 110 huishoudens en zo’n 550 kinderen. 

Hoe is de zorg voor gehandicapte kinderen waar 
KidsCare ook voor zorgt geregeld?
Het programma voor weeskinderen is nu goed ontwikkeld en 
daarom is KidsCare dit jaar gestart met de zorg voor gehandicapte 
kinderen. Voor die doelgroep is in de regio nauwelijks aandacht en 
die kinderen zijn nogal onzichtbaar. Veel ouders schamen zich ervoor 
dat hun kind een lichamelijke of geestelijke beperking heeft. Toch 
zijn de sociaal werkers van KidsCare erin geslaagd om binnen twee 
maanden ruim veertig kinderen en hun verzorgers naar het KidsCare 
Centrum te krijgen. Alle kinderen zijn in het Centrum door profes-
sionele behandelaars nagekeken. Recent kregen ze een assessment: 
ze zijn beoordeeld op de mate van beperking. Uit dat assessment 
wordt voor al die kinderen een uitgebreid plan ontwikkeld, met als 

doel dat ze zoveel mogelijk thuis kunnen blijven. De ouders worden 
daar natuurlijk ook bij betrokken. Zowel de medische, de sociale als 
de economische aspecten krijgen de aandacht in het plan. Geweldig 
toch? Helaas moet KidsCare nu met een wachtlijst werken. De be-
hoefte is groot. De inzet van het KidsCare team ook, maar organisa-
torisch en financieel moet het allemaal wel kunnen lukken.

Zijn er nog meer doelgroepen waar KidsCare  
voor zorgt?
We willen nog graag een hulpprogramma maken voor ‘jonge  
moeders’. Dat is ook een groep die veel problemen kent en waar 
maar heel weinig voor gedaan wordt. Armoede en te weinig oplei-
ding liggen vaak aan de basis van dit probleem. Het komt in de regio 
nog veel voor dat jonge meisjes worden uitgehuwelijkt of misbruikt. 
Gelukkig worden in Kenia de meisjes die op school zitten beter 
voorgelicht. Zij leren om beter na te denken en weerbaarder te zijn. 
In het ‘Internationale verdrag inzake de rechten van het kind’ is dat 
keurig vastgelegd. Helaas zijn die rechten in onze plattelandsprovin-
cie nog niet bij iedereen overtuigend doorgekomen.

Hoe wordt de stichting gefinancierd?
De werkzaamheden van KidsCare worden mogelijk gemaakt door 
een groot aantal ‘donateurs’ en door vele ‘projectvrienden’, die -al 
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dan niet periodiek- een bedrag overmaken. Voor € 20 per maand 
steun je al een huishouden met gemiddeld 5 kinderen! Daarvan gaat 
15 euro direct naar het gezin en 5 euro gaat naar de trainingen en 
intensieve begeleiding van de huishoudens en lokale vrijwilligers.
De stichting Wilde Ganzen heeft de afgelopen jaren ook veel finan-
ciële steun gegeven. Dankzij Wilde Ganzen werd een groot deel van 
de donaties nog eens met 50% verhoogd. 

In Kenia zelf wordt ook gewerkt aan het werven van fondsen. Dat 
gaat nog niet gemakkelijk, maar het begin is er. De grote model-
boerderij, een conferentiezaal en een gasthuis zijn er niet alleen voor 
eigen gebruik, maar leveren ook inkomsten op. Lisette en Gerard 
benadrukken dat het KidsCare-bestuur en zijn vrijwilligers in Neder-
land geen (onkosten)vergoeding krijgen. 100% van de ontvangen 
donaties wordt ook daadwerkelijk in Kenia ingezet. 

Hoe vaak gaan jullie zelf naar Kenia?
Lisette en Gerard gaan 3 à 4 keer per jaar naar Kenia. Het is ook 
voor hen een leerproces. ‘Thuiszorg’ is geheel nieuw voor iedereen 
in Kenia. Er valt dus heel veel uit te vinden. Het lokale team in Kenia 
bestaat uit 23 medewerkers, het is een enthousiast team dat heel 
gemotiveerd is om de kinderen te helpen. Het is volgens Lisette en 
Gerard echt geweldig om daar te zijn. Het is zo mooi om te zien hoe 
de vorderingen in de huishoudens zijn. Kinderen die letterlijk niks 
hadden, krijgen stap voor stap weer een acceptabel bestaan.

Merken jullie daar iets van het Afrikaanse  
vluchtelingenprobleem?
Het is op zich niet zo merkbaar in onze regio. Kenia grenst wel 
aan Somalië, waar vluchtelingen een groot probleem vormen. Dat 
mensen ter plaatse hulp krijgen helpt zeker: als er in het land zelf 
perspectief wordt geboden, is er geen reden om te vertrekken. Eco-
nomisch merken de inwoners in onze kuststreek wel de gevolgen, de 
toeristen blijven weg en dat kost veel banen.

In hoeverre is merkbaar dat de vader van  
president Obama’s vader een Keniaan is?
Ze zijn in Kenia supertrots op Obama. Het biedt hen perspectief en 
dat geeft energie voor een succesvolle toekomst. Herkenbaar voor 
Lisette en Gerard: dat ‘bieden van perspectief’ is eigenlijk ook het 
belangrijkste dat KidsCare doet. De arme huishoudens krijgen door 
de hulp van KidsCare weer zicht op mogelijkheden en dat alleen al 
brengt nieuwe energie om weer te gaan bouwen. 

KidsCare donateur worden?
Met 20 euro per maand maakt u al de  
begeleiding van een zeer arm huishouden 
met vijf (wees-) kinderen mogelijk. Maar  
elk bedrag, incidenteel of periodiek, wordt 
direct besteed om de hulpbehoevende 
(wees-)kinderen in Kenia te helpen. 
Lisette en Gerard zijn ook beschikbaar als 
het gaat om een presentatie of discussie 

over hun ervaringen met ontwikkelingswerk 
in Kenia. Uitnodigingen van bijvoorbeeld 
scholen, buurtverenigingen, kerken en 
bedrijven worden steeds positief beant-
woord. Door gezamenlijke acties kan er veel 
gebeuren voor kinderen die onze hulp hard 
nodig hebben. 

Doet u ook mee? 
Voor nadere informatie zie:
website: www.kidscarekenia.nl
e- mail: info@kidscarekenia.nl 
Telefoon: 070 – 325 02 88
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