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Nieuwsbrief juni 2016

.

Beste vrienden van KidsCare,

Met trots kunnen we jullie vertellen dat het Centraal
Bureau voor Fondsenwerving (CBF) besloten heeft
om aan KidsCare de erkenning te verstrekken. Vanaf
nu mag KidsCare gebruik maken van het CBF-
keurmerk. Hieronder is dit keurmerk afgebeeld.
Onze organisatie behoort bij de voortrekkers die zich
"een erkend goed doel" mogen noemen. We zien de
erkenning als een bevestiging van de effectieve en
professionele wijze waarop KidsCare haar
thuiszorgprogramma’s heeft ontwikkeld en uitvoert.
Een compliment voor alle betrokkenen in Nederland
en in Kenia.

  
Met volle energie blijft KidsCare werken aan de
hulpverlening voor de kinderen. Samen met maar
liefst 24 dorpsgemeenschappen werken de KidsCare
sociaal werkers om 600 wees- en hulpbehoevende
kinderen structureel een betere toekomst te geven.
Het programma voor kinderen met een beperking
kent eveneens haar successen. Dankzij de adviezen
van de sociaal werkers en het werk van de
fysiotherapeut hebben al 40 kinderen aanzienlijke
vorderingen kunnen maken. En wat verandert een
kinderleven als hij of zij ineens een eigen rolstoel
heeft.

  
Donateurs bedankt dat jullie dat allemaal mogelijk
maakten.

  
Lisette en Gerard Geenen
 

Een feestelijke dag

Begin mei was het feest op het KidsCare
servicecentrum. KidsCare heeft namelijk met de
Association for the Physically Disabled in Kenia
(APDK) een vijf jaren durend partnerschap gesloten.
Gedurende de komende jaren zal APDK gebruik
maken van onder meer het therapielokaal op het
KidsCare centrum. Haar specialistische kennis en
kunde zal zeer van pas komen. Samen gaan
KidsCare en APDK zoveel mogelijk gehandicapte
kinderen in de regio helpen. In enthousiaste

Steeds meer spontane acties
worden georganiseerd om geld
voor KidsCare in te zamelen.
 
Hieronder volgen een aantal
voorbeelden:

Op het Hervormd Lyceum
Amsterdam scheerde een
leraar zijn hoofd kaal en
haalde daar flink wat geld mee
op.
 
ZON, kinderopvang in Den
Hoorn verkoopt tijdens de
Afrika weken sleutelhangers
uit Kenia ten bate van
KidsCare

Gouwe Daad uit Reeuwijk
organiseerde weer een
stekjesmarkt. KidsCare was
een van de goede doelen.
 
Elyna (6 jaar) wilde kinderen
in Kenia helpen en bakte
samen met haar moeder veel
cupcakes voor het goede doel.

Het cadeau voor hun bruiloft
werd bestemd voor KidsCare.
Geweldig! En het echtpaar
werd zo enthousiast dat het
gaat sparen om een bezoek
aan KidsCare in Kenia te
brengen.
 
De Vruchtenbuurt in Den Haag
organiseerde 3 ouderen diners,
die allen in het teken van
KidsCare stonden. Met een
grote oranje collecte bus werd
na afloop rond gegaan.

Ook in Kenia wordt geld
ingezameld. Een groot bedrijf
deed een flinke donatie.
 
Wilt u ook een actie voor
KidsCare houden, neem dan
gerust contact met ons op. Wij
helpen u daar graag bij.

Natuurlijk kunt u ook direct
doneren: Stichting kidsCare
Kenia, NL21 INGB0005921007
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toespraken beloofden beide organisaties vol support
te geven aan elkaars hulpprogramma’s.

  
Het hoogtepunt van de feestelijke bijeenkomst was
de uitreiking van maar liefst 12 rolstoelen aan jonge
kinderen die door hun beperking niet zelfstandig
kunnen lopen of zitten. Meest ontroerend waren de
blije gezichten van de moeders. Hun kind hoeft niet
langer uren op de grond te liggen en kan vanaf nu
zelfstandig en veilig in een stoel zitten. En straks
kunnen ze gewoon met hen gaan rijden. Vanochtend
nog hadden de moeders lang moeten lopen met het
steeds groter wordende kind op de rug. Het was
weer een dag waarop zichtbaar werd dat de hulp van
KidsCare echt het verschil maakt!

  

Misha vertelt over KidsCare

Ik ben Mischa, de oudste thuis en ben 11 jaar. Ik heb
twee zusjes en er wonen nog twee kleine neefjes in
ons huis. Ze kwamen bij ons wonen omdat hun
moeder dood is gegaan. Mijn moeder was toen heel
verdrietig. Ze moest helemaal alleen voor ons vijven
zorgen en had geen geld om de school te betalen.
Dat vond ik erg jammer, want mijn beste vriendinnen
gingen wel naar school.

  
Maar toen kwam er een sociaal werker van KidsCare
op bezoek. Ze praatte heel lang met mijn moeder en
de dag daarna mochten ik en mijn zusjes naar
school. Mijn moeder is weer blij. Ze heeft in ons huis
een paar bedden laten maken. We slapen nu niet
meer op de grond. Binnenkort krijg ik een
schooluniform en zie ik er hetzelfde uit als mijn
vriendin. De sociaal werker van KidsCare komt
regelmatig langs en mijn moeder zegt dat ze
binnenkort een eigen winkeltje gaat openen.
Die sociaal werker heeft haar daar veel over vertelt.

  
 

 
Bedankt allemaal!
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