
29-8-2018 www.kidscarekenia.nl/nieuwsbrieven/51.html

http://www.kidscarekenia.nl/nieuwsbrieven/51.html 1/4

Nieuwsbrief februari 2016

Beste vrienden van KidsCare,
  

We zijn terug van onze januari reis naar Kenia. Het
was een positief en prettig bezoek. Er blijven de
nodige uitdagingen, maar KidsCare doet het goed.
Voor veel wees- en hulpbehoevende kinderen wordt
met wat financiele steun en gerichte begeleiding echt
het verschil gemaakt. We zijn trots op het KidsCare
team, die er voor hebben gezorgd dat de nieuwe
"Homecare" aanpak door veel mensen in de regio
wordt begrepen en gewaardeerd.
 
Onze sociaal werkers gaan gefocust door met de
uitvoering van de Homecare programma’s voor de
kinderen. Dat doen ze in 2016 vanuit het KidsCare
Service Centre en ook vanuit 6 Outreaches (kleine
kantoortjes verspreid over de regio). Op die manier
zijn de sociaal werkers dicht bij de kinderen en de
lokale partners aan de slag. De kantoortjes zijn
kosteloos door de lokale Chief beschikbaar gesteld.
De lokale overheid ziet KidsCare helemaal zitten.
 
We hebben deze reis ook stappen gemaakt in de
contacten met de County overheid. Gesprekken met
de minister van onderwijs en 2 hoofden van
verschillende ministeries waren daar onderdeel van.
KidsCare wil werken volgens de richtlijnen van de
overheid en intensief samenwerken bij kindgerichte
acties en projecten. De reacties waren bemoedigend.
Voor ons een stapje verder naar de realisatie van een
zelfstandige en duurzame KidsCare organisatie.
 
Met vriendelijke groet,
Lisette en Gerard

Arda geloofde haar ogen niet

Dertien januari was er bij KidsCare weer een
therapiedag voor gehandicapte kinderen. In de
vroege morgen arriveren de moeders met hun
gehandicapte kinderen. Ze dragen hun kind op de
rug of op de arm. Na een reis van vele kilometers
zijn ze zichtbaar vermoeid. Een bekertje pap staat
klaar voor elk kind. De twee therapeuten zijn direct
begonnen met hun werk. Iedereen wacht rustig tot
hun naam wordt afgeroepen.
 
Onze reisgenoot Arda van Beek was voor de tweede
keer mee naar Kenia. Ze had vorig jaar de start van
de therapie bijeenkomsten meegemaakt. Ze
herkende de meeste kinderen en kon haar ogen niet
geloven toen ze Bahati (6 jaar) weer zag. Hij zat op
hetzelfde stoeltje als waar Arda hem vorig jaar
voorzichtig op had leren zitten.
 
Wat er vervolgens gebeurde was ongelooflijk. Zijn
moeder ging voor hem zitten en gaf hem haar twee
handen. Bahati begon te stralen. Voetje voor voetje
liep hij naar haar toe en viel lachend in haar armen.

Johan van Beek was weer
super actief bezig met
verbouwingprojecten in het
KidsCare Centrum.
 
Dat deed hij samen met Omari.
Na de nodige training van
Johan wordt Omari door zijn
collegas gezien als de
professionele timmerman van
het centrum.

Grada Snoek blijft nog enkele
weken als vrijwilliger bij
KidsCare werken.
 
Ze heeft nu al goede resultaten
bereikt met het verder
professionaliseren van de
administratieve processen.

Hervormd Lyceum Zuid in
Amsterdam heeft KidsCare
uitgekozen voor haar jaarlijkse
goede doelen acties.
 
Ruim 900 leerlingen gaan
actief voor KidsCare aan de
slag!

Wijkvereniging De
Vruchtenbuurt in Den Haag
gaat in 2016 acties doen voor
KidsCare.
 
Een bingo, ouderendiners en
een KidsCare kraam op het
jaarlijkse buurtfeest zijn daar
onderdeel van.

Kringloopwinkel De Recycling
in s Gravenzande maakte deze
maand een mooi geldbedrag
over aan KidsCare.
 
Fiona Burema bedankt dat je
bij die organisatie een
aanvraag voor KidsCare deed.

Gezocht: goed werkende
laptops, telefoons,
fototoestellen. Op onze
volgende reis in april nemen
we ze graag weer mee.
 
We willen al onze donateurs
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Zowel zijn moeder als Arda waren tot tranen toe
geroerd. Wat een verschil. De therapeut had de
moeder geleerd hoe ze met Bahati moest oefenen.
Arda had haar tijdens het vorige bezoek geadviseerd
om zijn broertjes en zusjes ook te leren om die
oefeningen met Bahati te doen. Zo werd het mogelijk
dat Bahati thuis intensief met zijn hele familie bleef
oefenen en steeds sterker werd.
 
Een geweldig resultaat. Moeder was zo trots op haar
Bahati en dat straalde ze uit. Met een blije lach
deelde ze haar geluk met Arda. Een moment om
nooit te vergeten. Zo mooi.

  

Vier thuiszorg (Homecare) programma’s

1. Weeskinderen
In 2016 helpt KidsCare meer dan 600 wees- en
hulpbehoevende kinderen in hun eigen (zeer arme)
huishoudens. Onze sociaal werkers werken samen
met vrijwilligers in 24 dorpsgemeenschappen om er
zo voor te zorgen dat de thuiszorg bij die
huishoudens een duurzaam resultaat krijgt.

  
2. Gehandicapte kinderen
Dit in 2015 gestarte programma omvat reeds 43
kinderen. Een eigen therapeut werkt hard om deze
kinderen een betere toekomst te geven. Samen met
de sociaal werkers en externe partners wordt het
thuiszorg programma verder ontwikkeld. Verwacht
wordt dat het aantal kinderen dit jaar nog verder zal
toenemen.
 
3. Jonge moeders
Tienermoeders krijgen speciale aandacht van onze
sociaal werkers. Stap voor stap zal voor deze
doelgroep een thuiszorg programma ontwikkeld
worden. Preventieve acties rond dit thema zullen in
samenwerking met de overheid vorm gegeven
worden.
 
4. Kindermisbruik
Preventie van kindermisbruik en hulp aan misbruikte
kinderen verdient hoge prioriteit. Met haar thuiszorg
benadering wil KidsCare daar een wezenlijke bijdrage
aan leveren. Met de overheid en partnerorganisaties
wordt gewerkt aan een betere gecoördineerde
aanpak van dit helaas veel voorkomende probleem.

  

bedanken voor hun steun.
100% van uw steun wordt
daadwerkelijk in Kenia
besteed.

Met uw donatie krijgen de
kinderen de kans om een
betere toekomst op te bouwen.
 
Blijf ons steunen:
Bankrekening NL21 INGB
0005921007. KidsCare heeft
een ANBI-erkenning. Uw
donatie is voor de belasting
aftrekbaar.
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Autoriteit en legitimiteit!

Tijdens ons recente bezoek hebben we ruime
aandacht besteed aan het onafhankelijk en duurzaam
maken van de KidsCare organisatie. Directeur Ali is
het daar volledig mee eens. KidsCare moet niet
afhankelijk blijven van de donateurs in Nederland.
Het streven is om in 2020 nog maar beperkte steun
uit Nederland te krijgen. 
 
Tijdens ons verblijf hebben we met Ali bezoeken
gebracht aan potentiële samenwerkingspartners.
Steeds waren zij onder de indruk van de KidsCare
prestaties. Dat KidsCare ertoe doet is geen
discussiepunt. De bereidheid tot samenwerken is er
ook, maar we merkten dat er nog een belangrijke
stap gemaakt moet worden. We kregen vragen over
onder meer de officiële erkenning van de thuiszorg
activiteiten, over bevoegdheden, over
kwaliteitscriteria en over toezichtmogelijkheden.
Onze conclusie was dat KidsCare nu echt serieus
genomen wordt. Een bijna volwassen organisatie die
kan gaan bouwen aan meer autoriteit en legitimiteit.
Een prioriteit voor 2016.

  

Goede Doelen Shop

Bestel je wel eens iets online? (bijvoorbeeld via AH,
Bol.com, Zalando, Wehkamp, V&D, Hema,
Mediamarkt etc) Als je dat vanaf nu altijd doet via
goededoelshop.nl doneer je gratis bij elke bestelling
een bedrag aan KidsCare! U shopt zo bij dezelfde
winkels voor dezelfde prijzen en u doneert geld aan
KidsCare zonder dat het u iets kost!
 
Ook als je een reis boekt via bijvoorbeeld D-reizen,
Neckermann, Kras, CenterParcs etc en je doet dit
door eerst in te loggen via GoedeDoelshop, dan krijgt
KidsCare een gratis donatie zonder dat het jou iets
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kost!
  

KidsCare kan met deze extra donaties nog meer
kinderen helpen, we hopen dat jullie allemaal
meedoen!
Hoe werkt het? zie:
http://www.kidscarekenia.nl/gratisdoneren/
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