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Nieuwsbrief Kidscare augustus 2011

Hongersnood in Kenia

Het gebied waar Kidscare actief is ligt ongeveer 80
kilometer ten zuiden van Mombassa, vlak bij de
grens van Tanzania. De laatste regenperiode
(april/mei) heeft behoorlijk wat regen gebracht en
daardoor kan er in dat gebied voldoende mais en rijst
geoogst worden. Die oogst is van levensbelang, want
de meeste mensen in de dorpjes hebben verder
helemaal geen inkomen. In de lemen hutjes vindt je
meestal een "store" waarin de opbrengst van de
oogst wordt opgeslagen. Liefst nog in de rook van
het keukenvuur, want dat houdt de insecten van het
voedsel weg. Van oudsher hebben de mensen
geleerd dat je heel zuinig moet zijn met de oogst,
want de volgende regenperiode (oktober/ november)
kan zomaar uitblijven. In goede tijden moet de
voorraad voeding flink aangevuld worden, zodat in
droge tijden er toch voedsel in voorraad is. 

  
De hongersnood in andere delen van Kenia en de
sterke prijsverhogingen maken het heel verleidelijk
om de oogst gelijk te verkopen. Je krijgt nu immers
veel geld voor je mais en rijst. Daarmee kan wel het
achterstallige schoolgeld worden betaald of de oude
doktersrekening, of er kan suiker worden gekocht in
de lokale winkel. In de Kidscare dorpen wordt dit
dilemma uitvoering besproken. De Kidscare
coordinator legt uit dat ze straks mogelijk mais
moeten terugkopen voor misschien wel vijf keer de
prijs die ze er nu voor krijgen. Wie nu bewaart heeft
straks geen honger. De mensen begrijpen het wel,
maar weinig van hen kunnen de verleiding weerstaan
om nu het geld te ontvangen. Veel mensen in Kenia
leven immers bij de dag en vandaag geeft die dag
hen voldoende.

  
 

Het 5e Kidscare dorp

augustus 2011
 
Wij feliciteren hierbij onze
oudste Kidscare donateur. Zij
is een heel betrokken
ambassadeur van Kidscare en
wordt deze week 85 jaar.

augustus 2011
 
De prijzen van voedsel zijn in
Kenia enorm gestegen. Het
eten dreigt onbetaalbaar te
worden voor veel mensen in de
Kidscare dorpen.

augustus 2011
 
Oproep: 6-jarige donateur
gezocht. Donderdag zat er bij
de post een heel lief briefje
van een 6-jarige die 5 euro van
zijn zakgeld doneert aan
Kidscare. Helaas hebben we
geen adres van de afzender.
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Ali en Omari, onze Kidscare staf in Kenia, zijn heel
actief aan het werk om de ambitieuze Kidscare
plannen uit te voeren. Deze week ronden zij de
selectie af van de vijf armste gezinnen in een
deelcommunity van het stadje Lunga Lunga. De
selectie is bijzonder voortvarend gegaan dankzij de
goede medewerking van de Village Chairman en een
lokaal groepje enthousiaste vrijwilligers. Ook hier
betreft het weer een dorpje waar in onze normen in
plaats van 5 ook makkelijk 20 gezinnen (met
weeskinderen) hadden kunnen worden geselecteerd
voor deelname aan Kidscare. Iedereen in het dorp
leeft eigenlijk ver onder de armoedegrens en alleen
met een impuls van Kidcare zijn er perspectieven
voor verbetering mogelijk.

  
De District Children Officer en de zijn collega van het
Ministerie van Onderwijs hadden Ali gevraagd om
deze community in Kidscare op te nemen. Zelf heeft
de regionale overheid geen mogelijkheden om zoveel
mensen in nood te helpen. We zijn erg blij met de
samenwerking met de Keniaanse overheid. Het zal
ons ook zeker helpen als Kidscare hun hulp nodig
heeft op bijvoorbeeld medisch, onderwijskundig of
juridisch gebied. Ook in dit opzicht heeft Kidscare
haar basis in de regio gevonden.
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