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Nieuwsbrief september 2014

.

Beste KidsCare vrienden,

 
Het rommelt in de wereld en zo ook in Kenia. Door
de diverse aanslagen die dit jaar in het land
plaatsvonden blijven de toeristen massaal weg. Veel
hotels zijn gesloten. Duizenden mensen verloren hun
inkomen. Vooral in de grotere steden ontstaan
spanningen. Op het platteland, waar KidsCare
opereert, is het redelijk rustig. De mensen daar
hebben weinig communicatiemiddelen. Ze weten niet
precies wat er gebeurt. Dat maakt ze onrustig.
 
Volgens Ali, onze KidsCare directeur, is het voldoende
veilig om naar het KidsCare Center te komen.
Daarom hebben we half oktober onze reis geboekt.
Roosmarijn reist met ons mee. Ze kan het werk en
de mensen daar niet missen. In ruim anderhalf jaar
vrijwilligerswerk maakte ze veel vrienden.
 
KidsCare zelf heeft vooral goed nieuws. De meeste
(ambitieuze) doelen van 2014 worden gehaald. Het
aantal huishoudens met weeskinderen is volgens
plan gegroeid. De verbeteringen in die huishoudens
mogen er zijn. Steeds meer kinderen en hun
verzorgers weten het KidsCare Center in Mshiu te
vinden. In deze nieuwsbrief staat als voorbeeld
daarvan het verhaal van Metsa. Dankzij KidsCare
werkt hij weer aan zijn toekomst.
 
We gaan in oktober met de KidsCare staf praten over
de uitbreiding van het Homecare Programma. Doel is
om samen met de communities de jeugdzorg nog
dichter bij de kinderen "thuis" te krijgen. In
Nederland wordt de Homecare aanpak van KidsCare
goed ontvangen. Wilde Ganzen heeft al uitgesproken
dat ze ons in 2015 financieel gaan helpen. We zijn
blij met deze support.
 
Vol trots hebben we ook deelgenomen aan de
verhalen wedstrijd. Meer hierover en over de support
die je daaraan kan geven vind je hieronder. Allemaal
weer bedankt voor jullie trouwe steun.
 
Lisette en Gerard Geenen

  
 
 

Samen met Stichting
Pembletatu worden in twee
dorpen intensieve projecten
uitgevoerd.
 
40 huishoudens worden in de
praktijk getraind in het houden
van geiten en kippen.

Een groep verzorgers van
andere KidsCare huishoudens
werd geleerd om zelf
zeepstukken te maken.
 
2 vliegen in een klap: De
hygiene wordt bevorderd en
door de zeep te verkopen
hebben de verzorgers een
extra inkomen.

Volgt u KidsCare al op
Facebook? Regelmatig zijn er
berichten en fotos uit Kenia te
zien.
 
De nieuwe Engelstalige
nieuwsbrief gemaakt in Kenia
vind je onder nieuws op de
website van KidsCare.

Het KidsCare team in Kenia
bestaat uit 18 zeer
gemotiveerde lokale
medewerkers. We zijn trots op
het team!
 
Het werk van KidsCare is
mogelijk dankzij donaties van
veel mensen en bedrijven. De
bankrekening van KidsCare is:
NL 21 INGB 0005921007
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Jullie stem telt!

"Oost west, thuis best" is de titel van de KidsCare
inzending voor de verhalenwedstrijd van Partin en
Wilde Ganzen. Doel van de wedstrijd is om meer
bekendheid te geven aan particuliere initiatieven in
ontwikkelingslanden. De winnaar ontvangt eind
november van Minister Ploumen een geldprijs van
3.500 euro.

  
We vragen jullie om nu alvast te stemmen op
KidsCare. Via onderstaande link kom je bij het
ingezonden verhaal. Stemmen doe je op die pagina.
Helemaal onderaan klik je op de "sterren" om het
verhaal te beoordelen. Doe mee en vraag ook je
vrienden en kennissen om te stemmen. Het winnen
van de prijs zal ook voor het hard werkende KidsCare
team in Kenia een echte opsteker zijn:
 
http://kleinegoededoelen.nl/artikelen/artikel/oost-
west-thuis-best/#.VAGoZqN_Slc
 

Een 7-jarige weesjongen

Metsa*, een 7-jarige weesjongen, werd opgepikt
toen hij was weggelopen van zijn zus. Hij hoopte
familieleden te vinden. Uiteindelijk kwam hij terecht
bij het KidsCare Center. De jongen verloor zijn
ouders toen hij een kleuter was. Hij woonde bij zijn
zus in huis, maar daar werd hij psychisch
mishandeld. Bijvoorbeeld door in koude en natte
omstandigheden de rijstvelden te bewaken. Hij
kampte met vermoeidheid en honger.

  
KidsCare heeft voor hem een meeting georganiseerd
met de Village chairman, de zus van Metsa (waarbij
hij leefde), zijn stiefzus en twee zwagers om samen
een oplossing te vinden.
Het volgende werd besloten:
- Naar het huis van zijn zus kan Metsa niet naar
terug vanwege het risico op mogelijke herhaling van
de mishandelingen.
- Zijn zus en andere aanwezigen is duidelijk gemaakt
dat kindermishandeling een misdaad is, ook volgens

http://kleinegoededoelen.nl/artikelen/artikel/oost-west-thuis-best/#.VBVq_vl_uSp
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de Keniaanse wet.
- De stiefzus gaat hem vanaf nu verzorgen, ze woont
in Ngathini.
- Metsa moet zo snel mogelijk naar de
dichtstbijzijnde school gestuurd worden.
- KidsCare checkt periodiek hoe het met de jongen
gaat en of alle afspraken worden nageleefd.
- The Village Chairman was getuige van het
familiebesluit om de verantwoording voor de zorg
voor Metsa aan zijn stiefzus over te dragen.
 
Metsa kan nu werken aan een betere toekomst.
KidsCare blijft met hem in contact.
 
* Om redenen van privacy werken wij in onze
rapportages met namen en foto’s die niet behoren bij
het verhaal zelf
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