Community Based Homecare and Beekeepers (CBHB-)program
Het CBHB- programma is de opvolger van het in 2012 begonnen
thuiszorgprogramma voor weeskinderen. Dat programma is geëvalueerd en bleek
met een positieve uitstroom van 94% zeer succesvol.
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KidsCare legde de lat hoger en brengt nu meer arme huishoudens met wees- en/ of
hulpbehoevende kinderen in een kortere tijd tot zelfstandigheid. Belangrijke
onderdelen van het CBHB- programma zijn:
- Selectie huishoudens door dorpshoofd en dorpsvrijwilligers.
- Per dorp doen de 10 armste huishoudens mee.
- Samen met 5 dorpsvrijwilligers vormen zij een ‘community farmers group’. Een
van de vrijwilligers wordt gekozen tot de leider.
- De 10 huishoudens krijgen bij de start een maandelijks geldbedrag (circa 15
euro).
- De huishoudens krijgen gedurende drie jaar sociale begeleiding met als doel te
komen tot een acceptabele situatie. De kinderen krijgen een gezondheidscheck.
Ze gaan naar school, de woon- en leefsituatie wordt verbeterd en duidelijke
vervolgdoelen worden geformuleerd.
- De dorpsvrijwilligers worden getraind in het begeleiden van de gezinssituaties.
- Na 6 maanden worden groepsgewijze agrarische en commerciële trainingen
gegeven. De groepen maken elk hun eigen businessplan.
- Afhankelijk van het businessplan worden enige ‘startmaterialen’ beschikbaar
gesteld (bijvoorbeeld: kippen, geiten, zaden, bestrijdingsmiddelen,
gereedschappen).
- Eigen inkomsten moeten spoedig daarna verdiend worden en het maandelijks
door KidsCare beschikbaar gesteld geldbedrag neemt per half jaar met 5 euro af.
- Zowel op het niveau van de huishoudens als op het niveau van de community/
farmer groepen gaat de training en begeleiding door. De begeleiding is steeds
gebaseerd op duidelijke halfjaardoelen, die strikt bewaakt worden.
- Zelfverantwoordelijkheid is leidend in het project. De groepsleider heeft daar een
belangrijke rol in. De trainers en begeleiders van KidsCare en de overheid willen
vooral faciliterend werken.
De opschaling (van 120 naar 360 huishoudens) en de intensieve samenwerking met
de trainers en adviseurs van de overheden waren en zijn voor het KidsCare team
een echte uitdaging. De capaciteit en motivatie bleek er te zijn en stap voor stap
werd het CBHB- programma gestart. De geplande verbeteringen werden direct al
zichtbaar. Nu nog werken aan de duurzaamheid van de verbeteringen. Geweldig om
zoveel kinderen te kunnen helpen!

