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Nieuwsbrief Kidscare oktober 2011

Acties tijdens Keniareis in november

Beste donateur,
  

Op 29 oktober gaan we voor twee weken naar Kenia.
We gaan samen met de lokale staf een aantal
belangrijke zaken voor Kidscare regelen. We noemen
er hier een aantal:

  
- Drie pilot dorpen doen nu een jaar mee aan
Kidscare. We gaan met het dorpshoofd en zijn
groepje vrijwilligers in gesprek over de vorderingen
bij hun vijf armste huishoudens met weeskinderen.
We zijn bijzonder benieuwd of die huishoudens al
voldoende op orde zijn om te starten met een
structureel verbetertraject. Ons doel is immers dat
de Kidscare ''noodhulp'' tijdelijk is. Na een jaar willen
we het liefst kunnen bouwen aan structurele
verbetering, zodat het hulpbehoevende huishouden
en de (wees-)kinderen weer selfsupporting kunnen
zijn.

  
- Een mooi voorbeeld van zo een verbetertraject is
het koeienproject. We gaan de tien moeders
bezoeken, die ieder een eigen koeienstal aan het
bouwen zijn. Als dat gelukt is krijgen zij een melkkoe
om voor te zorgen. Ze zijn al getraind om met zo een
melkkoe om te gaan. Ze willen heel graag, maar
hebben eigenlijk al een probleem om het eigen
lemen huisje bewoonbaar te houden. We hebben
echt gezien dat de melkkoe in een mooier huis komt
te wonen dan de familie. Best moeilijk, maar als je
eenmaal een melkkoe hebt, kan je wel je eigen huis
onderhouden!

  
- Een ander mooi voorbeeld van een verbeterproject
is het kippenproject. Vijf moeders leerden hoe ze op
een andere manier met kippen om konden gaan. Die
kippen geven veel meer eieren dan de traditionele,
los op het erf lopende kippen. De vijf vrouwen
hebben ieder een poultry (kippenren) met honderd
inmiddels volwassen kippen. Ze werken nauw samen
en zijn nu ook begonnen met het bedenken van de
beste weg om de eieren op de lokale markt te
brengen. 

  
- We gaan ook de twee nieuwe Kidscare dorpen
bezoeken en kennis maken met het dorpshoofd en
zijn vrijwilligers. In beide nieuwe Kidscare dorpen is
iedereen erg arm. Het is een vreselijke klus om te
benoemen wie de vijf meest arme huishoudens zijn
in het dorp. Gelukkig doen ze die selectie met elkaar,
want wij zouden zo een ''rangorde'' in armoede echt
niet kunnen maken. Gewoon al omdat wij ons niet
kunnen voorstellen wat ''armer dan arm'' is.

  
- En natuurlijk gaan we ook weer bouwen aan de
Kidscare organisatie zelf. De begeleiding van de
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Zie
www.twitter.com/kidscarekenia
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deelnemende huishoudens en het doen van nieuwe
selecties vraagt heel veel energie van onze staf. Maar
ze doen nog veel meer. Ze leggen en onderhouden
ook de contacten met de plaatselijke scholen, de
medische posten en de verschillende ambtelijke
instanties. Uitbreiding van de staf staat dus ook hoog
op de agenda van ons bezoek. 

  
- Al ruimschoots is gebleken dat Kidscare voor de
deelnemende huishoudens echt het verschil maakt.
Er ontstaat voor hen weer perspectief: Met een
relatief klein bedrag gaan de kinderen naar school,
hebben ze medische hulp en er is ook nog wat geld
over om voedsel te gaan verbouwen en het huisje
wat meer bewoonbaar te maken. Stuk voor stuk
zaken die een basis voor hun bestaan leggen. Het is
echt heel fijn om daaraan bij te dragen en dat geldt
toch ook voor u als donateur?

  
We gaan tijdens ons bezoek ook live tweeten. Volgt u
Kidscare al? Zie www.twitter.com/kidscarekenia

  
Met vriendelijke groet,

  
Lisette en Gerard Geenen
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