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Nieuwsbrief december 2014

Beste KidsCare donateurs,
  

Het afgelopen jaar was voor KidsCare een jaar met vele, overwegend positieve
ontwikkelingen. Begin volgend jaar stelt het bestuur van KidsCare het jaarverslag
2014 (inclusief jaarrekening) en het jaarplan 2015 vast. We berichten jullie daar
uiteraard over. We noemen hierna alvast een aantal belangrijke ontwikkelingen uit
2014:

  
- Het KidsCare Centrum werd compleet afgebouwd en officieel geopend in april.
- Dat Centrum heeft KidsCare een geweldige uitstaling gegeven. Het
(overheids-)netwerk is aanzienlijk versterkt en dat geeft een goede basis voor een
duurzame toekomst.
- KidsCare is recent officieel erkent door de bestuurders van de County (provincie)
als hun 'agent' voor kinderzorg in de provincie. Een vooral coördineerde en
afstemmende functie voor KidsCare.
- KidsCare werkt nu in 18 dorpen. We helpen daar 90 zeer arme huishoudens met
zo’n 450 kinderen. Volgend jaar komen daar nog 6 dorpen bij.
- De plannen om vanuit het Centrum te gaan werken in 6 ‘outreaches’ zijn
operationeel gemaakt. Het aantal sociaal werkers wordt nu van 3 naar 6 gebracht.
KidsCare kan zo vanaf volgend jaar heel dichtbij de huishoudens haar spreekuur
houden.
- Het KidsCare team in Kenia is in 2014 gegroeid tot 17 personen. Samen
vormen ze een hard werkend team. Vooral de hechte familiecultuur zorgt voor veel
onderlinge samenwerking.
- De conferentiehal, trainingsruimten en spreekkamers worden nog vooral voor
vele eigen activiteiten gebruikt. We verwachten dat spoedig onder meer de
kinderrechter, de children officer en de therapeut voor gehandicapte kinderen met
regelmaat gebruik gaan maken van de ruimten.  De gesprekken daarover verlopen
voorspoedig.

 - Koeien, kippen en een grote groentetuin zijn gereed en worden gebruikt voor
trainingsdoelen. De eerste financiële opbrengsten van onze boerderij zijn er.
- Dankzij de vele KidsCare donateurs hebben we, ondanks de sterke groei, de
begroting van dit jaar sluitend gekregen. Een voorlopige begroting voor volgend
jaar is gemaakt en met jullie hulp kan ook die weer sluitend worden gemaakt.

  
Met jullie donaties kunnen we echt ongelofelijk veel doen voor de (wees-)kinderen.
Dankzij jullie bijdrage kunnen ze naar school, krijgen ze voldoende eten en
medische zorg en wordt hun thuissituatie structureel verbeterd. Zo krijgen zij de
kans om een toekomst op te bouwen. Geweldig toch!

  
Bedankt allemaal.

 Lisette en Gerard Geenen
 

Samen met Wilde Ganzen

Wilde Ganzen heeft ons financieel geholpen bij de bouw van het KidsCare Centrum.
Wilde Ganzen verhoogde jullie donaties met maar liefs 50%. In hun Magazine van
december hebben ze een mooi artikel opgenomen over KidsCare en haar
activiteiten. We zijn trots dat Wilde Ganzen onze partner is.

  
Voor het realiseren van de 6 nieuwe outreaches in 2015 hebben we weer een
projectaanvraag bij Wilde Ganzen ingediend. We zullen spoedig vernemen of zij
ook dit project gaan steunen.
 
Het artikel in het Magazine van Wilde Ganzen over KidsCare is hier te vinden.

  

In het KidsCare Centrum komt
begin 2015 een
behandelkamer voor
gehandicapte kinderen.
Langzaam krijgen we zicht op
het bestaan van deze
‘verborgen’ doelgroep.
 
Steeds meer instanties in
Nederland en in Kenia zijn het
erover eens dat een
‘thuissituatie’ de beste
oplossing is voor
weeskinderen. KidsCare maakt
dat in haar regio mogelijk.

De tussenevaluatie van het
economisch verbeterproject
(groente, kippen, geiten) voor
40 huishoudens is positief.
Bedankt Pembe Tatu voor de
samenwerking.
 
Samen met Roosmarijn en
haar stichting Waridihome
gaan we het scholarschip
program vergroten. Ook een
voorbeeld van een goede
samenwerking. Bedankt
Waridihome

Samen met jullie willen we
graag op zoek naar nieuwe
donateurs. Acties en ideeën
zijn welkom!
 
De bankrekening van KidsCare
is: NL21 INGB0005921007
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Yes we can!

Als je met de sociaal werkers van KidsCare het veld in gaat, dan zie je hoe
betrokken ze zijn bij het wel en wee van hun KidsCare gezinnen. Ze kennen de
verzorger(s) van de kinderen en hebben veel aandacht voor hen. Onderstaand
Aisha, een van onze sociaal werkers, die tropische regenbuien of mulle zandwegen
doorstaat om haar gezinnen te bezoeken.
 
Soms moeten de sociaal werkers schijnbaar onmogelijke doelen realiseren. Een
voorbeeld: Wat moet een sociaal werker doen voor een jonge moeder van 24 jaar
met vier kinderen, die leeft in een huis met een kapot dak en open muren, waar de
kinderen op de grond slapen naast het smeulende keukenvuur? Kinderen, die
nauwelijks kleren hebben en zijn bedekt met stof en vuil. Er is echt
verbeeldingskracht nodig om in zo’n situatie realistische doelen af te spreken en
een verbeterplan te maken.
 
Toch zie je na een paar maanden duidelijke verbeteringen. Allereerst omdat de
jonge moeder positief benaderd wordt door de sociaal werker. Daardoor ontstaat er
vertrouwen en perspectief. Dat perspectief maakt al direct een groot verschil. Door
de financiële steun kunnen de oudste twee kinderen naar school. De jonge moeder
is trots dat haar kinderen nu een schooluniform hebben. Ze horen er nu bij. Dat is
een tweede belangrijke succesfactor: het isolement van de armoede wordt
doorbroken. De stabilisatie periode is dan echt ingezet. Verbeteringen aan het huis,
het maken van bedden en een toilet zijn logisch de volgende stappen. Daarna kan
er gewerkt worden aan economische verbeteringen in de groentetuin of met kippen
en soms met geiten. KidsCare trekt maximaal 3 jaar uit om het huishouden weer
stabiel te krijgen. Een uitdaging voor de verzorger van het huishouden en zeker
ook voor de sociaal werker. Die laatste willen we hierbij een groot compliment
maken. 'Yes we can' heeft bij hen een speciale betekenis gekregen.   
 

En tenslotte:

Wensen wij al onze donateurs fijne feestdagen en een goed begin in 2015!
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