
Alle kinderen 
verdienen een gezin

www.kidscarekenia.nl

Met de hulp van KidsCare kunnen weeskinderen 
en kwetsbare kinderen uit Kenia opgroeien in hun 
vertrouwde omgeving.
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Uitdagingen

Kindermishandeling, 
kindhuwelijken en kinderarbeid

Gebrek aan 
onderwijs

Slechte 
gezondheidszorg Armoedespiraal

Constante en 
toenemende droogte
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Onze uitgangspunten
Thuiszorg 

voor gezinnen met 
wees-, hulpbehoevende 

en gehandicapte kinderen

Onze programma’s

Economisch

Sociaal

Onderwijs

Gezondheid

Een uniek 
thuiszorgprincipe

Thuiszorg voor 
weeskinderen

Thuiszorg voor 
kinderen met een beperking

Onderwijs voor 
kinderen met een beperking

Thuiszorg voor 1.800
wees- en hulpbehoevende kinderen

Every Child Matters

Speciaal onderwijs 
voor 180 kinderen

24 dorpen werken 
aan structureel 
meer veiligheid

Zo helpt KidsCare Kenia  
jaarlijks meer dan 

2.000 kinderen op te groeien in
een veilig en liefdevol gezin.

De kracht van KidsCare Kenia



KidsCare Kenia
Door aids, malaria, moederschap op te jonge leeftijd, slechte voeding  
en gebrek aan medische zorg overlijden veel vrouwen in Kenia jong,  
een enorm aantal weeskinderen is het gevolg. En voor kinderen met een 
beperking is nauwelijks aandacht. Niet vanuit de overheid en in veel  
gevallen niet van de ouders.

KidsCare Kenia zorgt er al decennia lang voor dat  
deze kinderen met wat extra hulp opgevoed kunnen 
worden bij buren, familie en dorpsgenoten. Ieder  
kind verdient immers een gezin om in op te groeien.

KidsCare helpt met thuiszorg in hun eigen omgeving. 
We richten ons op de stabiliteit van het gezin,  
de gezondheid van de kinderen en zorgen ervoor  
dat alle kinderen naar school gaan. De verzorgers  
worden begeleid en het huishouden is binnen  
drie jaar sociaal en economisch zelfstandig.

Met de hulp van KidsCare kunnen deze kinderen 
toch opgroeien in hun vertrouwde omgeving.  
De directe thuiszorgbenadering van KidsCare  
leidt tot een onmiddellijk positief effect.

Al meer dan 10 jaar



Steun KidsCare Kenia en wordt vandaag nog donateur. Met  
€ 20,- per maand kan een door KidsCare geselecteerd zeer arm  
huishouden, met gemiddeld 5 wees- en/of hulpbehoevende 
kinderen, bouwen aan een beter bestaan. U kunt een eenmalig 
bedrag doneren of u kunt een gezin periodiek steunen. Elke 
bijdrage is meer dan welkom.

Meer informatie
www.kidscarekenia.nl/doneer-nu

KidsCare

Mispelstraat 21
2564 TP Den Haag

070 - 325 02 88
info@kidscarekenia.nl
www.kidscarekenia.nl

Word donateur.
100% van uw  
donatie gaat  
rechtstreeks  
naar Kenia.


