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Nieuwsbrief februari 2015

Beste donateurs,
  

Het team in Kenia is uitgebreid met twee nieuwe,
goed gekwalificeerde sociaal werkers. We zijn nu
bijna op sterkte om onze zes outreaches in de
Locations (grote platteland gemeenten) te gaan
bemannen. Vanuit de outreaches kan KidsCare dicht
bij de hulpbehoevende kinderen aan het werk zijn.
Waar nodig worden de kinderen doorverwezen naar
de meer specialistische hulp, die KidsCare samen
met haar partners vanuit het KidsCare Centrum
aanbiedt.
 
De plannen voor de start met outreaches zijn nu
operationeel. De eerste drie kantoortjes zijn
gevonden. Allemaal op plaatsen waar veel mensen
komen. Ze zijn beschikbaar gesteld door de Chief
(rechtshandhaving) van de Location. Geen huur, wel
wat opknap- en inrichtingskosten. Wilde Ganzen
heeft daarvoor financiele steun toegezegd. Wilde
Ganzen draagt ook bij aan de kosten van de
trainingsprogrammas voor de sociaal werkers en voor
de groep lokale vrijwilligers. Jullie donaties voor deze
kosten worden door Wilde Ganzen met maar liefst
50% verhoogd!

  
Het idee van de 6 outreaches is heel goed gevallen
bij de Keniaanse overheid en onze lokale partners.
Hun steun hebben we natuurlijk nodig om de
thuiszorg voor hulpbehoevende kinderen in de hele
"provincie" te laten werken.

  
Goed nieuws is ook dat we tijdens ons komend
bezoek (eind februari) in het centrum een
behandelkamer voor gehandicapte kinderen gaan
openen. We hebben twee gespecialiseerde
therapeuten bereid gevonden om daar (voorlopig
twee dagen per maand) aan het werk te gaan. We
verwachten dat veel kinderen daar gebruik van gaan
maken. Vanuit de outreaches kunnen onze sociaal
werkers hen goed lokaliseren. Veel van die kinderen
hebben nooit eerder therapie gehad omdat de
verzorgers daar de weg niet voor wisten of dat
eenvoudigweg niet konden betalen.

  
Eind februari gaan we met een groep van 7 personen
naar Kenia. Ieder van hen werkt aan een specifieke
verbeteropdracht, bijvoorbeeld op het gebied van de
IT, het secretariaat, het management, de inrichting
van de werkplaats en het gebruik van de
naaimachine. Het team in Kenia heet hen allen van
harte welkom.

  
We zijn benieuwd naar de vorderingen van de
KidsCare kinderen. We gaan een aantal van hen de
komende reis in hun thuissituatie bezoeken. We
kregen de laatste tijd al veel positieve berichten over
de vorderingen. In deze nieuwsbrief vindt u meer
daarover. Geweldig toch wat er, dank zij jullie support
bereikt wordt!

De elektriciteitspalen en een grote
transformator zijn bij het centrum
geplaatst. We hopen op een
spoedige aansluiting. Het gaat nog
om een laatste draad.
 
Bij de modelfarm in het KidsCare
Centrum is een 5000 liter
watertank geplaatst. Een goede
basis voor de irrigatie van de grote
groentetuin.

De Keniaanse Shilling is dit jaar
ruim 10% duurder geworden. De
zwakke euro is daar de oorzaak
van. Een forse tegenvaller voor ons
jaarbudget.
 
Het gaat weer goed met Sandra
(zie het artikel "kerstfeest voor
Sandra"). Ze is weer sterk, gaat
naar school en komt tijdens de
vakanties op het Centrum wonen.
Bedankt mensen voor de extra
steun die we voor haar kregen.

Mogelijk weet je nog iemand, die
ook (vaste) donateur van KidsCare
wil zijn.
 
Stuur deze nieuwsbrief dan door
en/of wijs ze op onze website
www.kidscarekenia.nl of
www.facebook.com/KidscareKenia.

De bankrekening van KidsCare is
NL21 INGB 0005921007
 
De activiteiten van KidsCare zijn
alleen mogelijk dankzij jullie steun.
Bedankt daarvoor.

http://www.kidscarekenia.nl/
http://www.kidscarekenia.nl/media/documents/Kerstfeest%20voor%20Sandra.pdf
http://www.kidscarekenia.nl/
http://www.kidscarekenia.nl/
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Na onze terugkomst volgt er meer informatie.
 
Met vriendelijke groet,
Lisette en Gerard Geenen
 

Een stralende moeder!

Drie jaar geleden werd Lisa, weduwe en moeder van
vier kinderen, geselecteerd om mee te doen aan het
Homecare programma van KidsCare. Haar situatie
was erbarmelijk. Ze was sterk verzwakt door aids.
Haar huisje stond op instorten. Er was geen geld om
de school te betalen. De kinderen bleven thuis en
aten wat er bij de buren over bleef. Lisa zag geen
enkel perspectief meer. Dat maakte haar depressief
en passief.

  
Het Homecare programma van KidsCare bracht haar
allereerst 15 euro per maand. Daarmee kon Lisa voor
de kinderen wat kleding kopen, gezonder eten geven
en ze naar school sturen. Nog belangrijker waren de
frequente gesprekken met de sociaal werker van
KidsCare. Op haar advies ging Lisa aidsremmers
slikken. Ze werd weer krachtiger. Ze knapte haar
huisje stapje voor stapje op. Kon weer werken op het
land en ze durfde weer in contact met haar omgeving
te komen. Ze was immers weer een goede moeder
en hoefde zich niet meer te schamen voor haar
armoede.

  
Lisa heeft nu eigen opbrengsten van haar landje,
heeft kippen en zelfs al wat geiten. Haar oudste zoon
is dit jaar naar de technische school gegaan. Hij
kreeg een plaats in het scholarship programma van
onze partner Waridihome. De sociaal werker praat nu
met Lisa over het beeindigen van de financiele steun.
Ze kan geleidelijk voor zichzelf zorgen. De sociaal
werker beloofde dat ze voorlopig nog door zou gaan
met de bezoekjes. Dat stukje support blijft een
belangrijke steun in de rug voor Lisa. De sociaal
werker is blij dat ze Lisa niet hoeft te missen. Als zij
vertelt wat er in het huishouden van Lisa bereikt is
staat ze net zo te stralen als Lisa.

  

Nog een stralende moeder!

Binti is de moeder van Modi, een zwaar gehandicapt
jongetje. Binti zorgt al acht jaar heel goed voor Modi.
Ze straalt echt liefde uit als ze met hem bezig is.
Maar moeder Binti kon het niet meer aan. Naast Modi
heeft ze de zorg voor nog drie kleine kinderen. Ze is
alleenstaand. Haar gezondheid is zwak.

  
KidsCare is haar gaan helpen. Modi ging naar de
dokter. Hij kreeg beter eten en heeft nu de kracht om
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te gaan zitten. Hij hoefde niet langer op de grond te
liggen. Al zittend ging hij ook een beetje de dingen
om zich heen zien. Maar Modi werd niet alleen
gezonder. Hij werd ook zwaarder. Binti kon hem niet
meer dragen. Ze kon eigenlijk nergens meer met
hem naar toe.
 
KidsCare heeft een speciale rolstoel voor hem laten
maken. Passend bij Modi en geschikt om door het
mulle zand of modder te rijden. Binti is nu een echte
"voorbeeld" moeder. Zij gaat trots met haar zoontje
op stap. Ze mag met hem gezien worden. Een
voorbeeld voor veel ouders in de regio, die nog altijd
denken dat het hebben van een gehandicapt kind
een schande is. Binti is blij, maar er is nog veel te
doen voor gehandicapte kinderen in de regio.
KidsCare gaat die uitdaging aan.

  
 
 

Een kip voor Gerard

Na een dag vergaderen met het management van
KidsCare ging ik aan het einde van dag met een van
onze bewakers mee om zijn huisje te bezoeken. Het
was nog erg heet en binnen 10 minuten liep het
water met stroompjes over mijn hele lijf. Op paadjes
van 30 cm breed slingerden we door de bush. We
zijn er bijna zei hij steeds. Onderweg probeerde hij
me ook de Swahili taal te leren. Onbegonnen werk,
want ik had al genoeg aan deze wandeling naar
ogenschijnlijk niks en niemand.
 
Achter wat struiken kwam zijn huisje tevoorschijn.
Het was gemaakt van leem. Het dak bedekt met
palmbladen. Er zaten flink wat gaten in het dak en in
de muurtjes. Een oude blauwe doek deed dienst als
deur. Zijn vrouw gaf me verlegen de hand en ik zag
steeds meer kinderen uit het huisje komen. Vier
jongens en drie meisjes. De kleren die ze droegen
waren vol gaten. De oudste was 13 en de jongste
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een baby. Ik kreeg van de kinderen een voorzichtige
glimlach. De jongste keek me aan met heel grote
ogen. Een klein meisje voelde voorzichtig aan mijn
witte arm. Karibu (welkom) was hun boodschap.
Verder was het moeilijk om met hen te
communiceren. Ik werd uitgenodigd om in het huisje
te kijken. Een pan op het vuur. Veel rook. Een touw
waarop wat kleren hingen. De familie woont met 9
personen in een ruimte (circa 5 bij 2,5 meter).
Slapen wordt gedaan op iets wat je eigenlijk geen
bed of matras kan noemen. Een kip zat in een hoekje
van het huis haar eieren uit te broeden.
 
Onze bewaker is een trotse man en wijst mij hoe
groot zijn land is. Hij wil graag een foto van hemzelf
tussen zijn twee notenbomen. Hij heeft inderdaad
een groot stuk land, maar dat is nauwelijks te
gebruiken als agrarisch land. Het is heel zanderig. In
droge tijden is het te droog. In de regentijd
verandert het voor het grootste deel in een rivier.
Maar toch, deze man staat blij te kijken, want hij
heeft sinds een paar maanden een baan als bewaker
bij KidsCare. Dan komt de oudste zoon aangelopen
met een kleine bruine kip. Zijn poten zijn al aan
elkaar gebonden. Een cadeau voor Gerard.
 
Dat soort momenten vergeet je niet. Je hart en je
hoofd zijn in de war. Ik heb ze vriendelijk bedankt. Ik
heb uiteindelijk de kip toch echt niet aan kunnen
nemen. Maar de familie begreep het niet. Zij konden
die kip best met me delen.
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