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Nieuwsbrief april 2012
Beste Kidscare vrienden,
Het was weer een geslaagd werkbezoek in Kenia. We
zijn blij met alle stappen die we tijdens deze reis
hebben kunnen maken. De belangrijkste conclusie:
Kidscare geeft de armste (wees-) kinderen
perspectief en dat werkt heel positief.

Kidscare werkt voor de armste
kinderen op het platteland in
Kenia

Tijdens onze reis hebben we regelmatig tweets
verstuurd. Omdat niet iedereen deze tweets heeft
gelezen via www.twitter.com/kidscarekenia hebben
wij een selectie van deze berichtjes in deze
nieuwsbrief gezet.

De hutjes daar kan je alleen
bereiken via heel smalle
looppaadjes, die kriskras door
een eindeloos bushveld lopen

In de nieuwsbrief van mei zullen wij een uitgebreider
verslag van ons werkbezoek meesturen.

Kidscare hutjes hebben met
elkaar gemeen dat ze heel leeg
zijn

Heb je opmerkingen, vragen of ideeen dan horen we
dat graag!
Met vriendelijke groet,
Gerard en Lisette Geenen
Stichting Kidscare Kenia

De weinige kleren hangen over
een touwtje. Wat pannen
staan er. Meestal ligt er een
rieten mat waar de hele familie
op zit of slaapt.
Kidscare kan met uw hulp het
verschil maken

Tweets tijdens Keniareis april

2 april
Goed begin van het werkbezoek. Kidscare is
aangesloten bij een regionaal netwerk van
instanties/ngos die voor kinderen zorgen.

Een jongetje van 8 jaar komt
in zijn nieuwe schooluniform
uit zo een hutje. Hij heeft een
smile van oor tot oor. Hij kan
dankzij Kidscare naar school.

De stroom in ons hotel is uitgevallen. Dit is hier maar
een klein probleem want de meeste Kenianen hebben
toch al geen stroom. We gaan maar slapen!
4 april
De ouders van de nog altijd groeiende Bwiti school
waren erg blij met de nieuwe schoolbankjes, die we
dankzij donateurs konden bestellen!
5 april
Kleermaker Matona ontkent zijn aids niet langer.
Medicijnen helpen. Nu kan deze weduwnaar weer zelf
voor zijn vijf kinderen zorgen.
Het regent hard in het huis van een Kidscare
huishouden. Mama en haar vijf kinderen kijken
omhoog. Ze gaat het rieten dak gauw maken.
Een mama noemt haar koe Mirakel Zij dacht dat het
haar nooit zou lukken om zo een koe via Kidscare te
krijgen. Door haar inzet is het gelukt!
6 april
Vader stierf tijdens de zwangerschap, zijn vrouw
tijdens de bevalling. Gift heet de baby die met drie
zusjes overbleef. Kidscare helpt hen.
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Oma (66 jaar) zegt dat het gods wil was. Ze zorgt nu
samen met Kidscare voor de drie jonge kinderen van
haar overleden dochter.
10 april
Kidscare, homecare voor orphan children staat op de
T shirts van alle Kidscare vrijwilligers. Ze gaan
ervoor!
Vandaag grote meeting met de 40 vrijwilligers uit de
dorpen. Iedereen was trots om bij Kidscare te horen.
Kidscare maakt het verschil
Het kerkje in Ngathini was weer swingend. Het koor
had haar laatste repetities voor het festival. 'Down
by the riverside' was geweldig.
De modelfarm in Ngathini heeft maar liefst 6 jonge
kalfjes. Ze begrijpen pas nu het project: 20
volwassen koeien zorgen voor een melkplons.
11 april
Kidscare werkt vanuit een beleidsplan en er is een
werkplanning voor het hele jaar in de maak. Vraagt
wel om de nodige uitleg en gewenning hier in Kenia.
12 april
Alle mobieltjes , die we meenamen uit Holland
vonden inmiddels hun bestemming. Mensen bedankt.
Vandaag hebben we de plannen uitgewerkt voor een
Kidscare Center in het midden van het Lunga Lunga
district. Een droom die werkelijkheid moet worden!

Laptops & mobiele telefoons gezocht

Na onze oproep in ons vorige nieuwsbericht hebben
we van diverse mensen mobiele telefoons gekregen
en ook twee laptops.
De mobiele telefoons zijn beschikbaar gesteld aan
vrijwilligers van Kidscare.
Een van de laptops is gegeven aan Steven. Hij is de
eerste jongen uit Ngathini die naar de universiteit
gaat. Dit heef hij voor elkaar gekregen door hard te
studeren, de bewonderenswaardige steun van zijn
moeder en een gedeeltelijke beurs van de Keniaanse
overheid. De laptop is echt noodzakelijk, maar
onbetaalbaar voor zijn moeder. Hij schreef
onderstaand bericht:
hi, my hope is that you are doing fine. Here
everything is quite okay. Just busy with my school
work. This is a very wonderful institution to be in,a
dream that i have cherished for years since my
childhood. I am very grateful for the laptop you sent
me. It is and it will help me in my work especially in
research, because it is too congested and such
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resources are very few here. I am pursuing a degree
course in public administration, certified public
accounting. May god bless you thanks very much.
Als je zelf, of iemand in je omgeving, een goed
werkende telefoon of laptop over hebt dan horen wij
dat graag. We kunnen deze heel goed gebruiken voor
Kidscare.
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