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Nieuwsbrief april 2013
Beste KidsCare vrienden,
We zijn net terug van een geslaagd werkbezoek in
Kenia. De eerste bouwfase van het Regiocentrum is
van start gegaan. Dit is gevierd met een groot feest
rond de eerste steenlegging om zo bekendheid te
geven aan het RegioCentrum. Veel
vertegenwoordigers van de overheid en andere
hulporganisaties zoals het Rode kruis waren ook
aanwezig.
Tijdens onze reis hebben we regelmatig twitter en
facebook berichten verstuurd. Omdat niet iedereen
deze tweets heeft gelezen via
www.twitter.com/kidscarekenia of
www.facebook.com/KidscareKenia hebben wij een
selectie van deze berichtjes in deze nieuwsbrief
gezet. Je hoeft overigens niet lid te zijn van Twitter
of Facebook om de pagina's te kunnen bekijken!

Op 20 april organiseert
Stichting WaridiHome een
workshoppenmiddag ten
behoeve van het KidsCare
Centre. Altijd al een keer
willen Djembeen of willen
weten welke kleur nu echt bij
je past?
Kom dan langs op deze
gezellige middag. Roosmarijn
zal ook uitleg geven over de
ontwikkeling van het KidsCare
Centre!

In de volgende nieuwsbrief zullen wij een
uitgebreider verslag van ons werkbezoek opnemen.

Kidscare is ook te vinden op
Facebook

Met vriendelijke groet,

Volg Kidscare nu ook door de
pagina van Kidscare op
Facebook te liken, u komt hier
via deze link

Gerard en Lisette Geenen

Tweets tijdens Keniareis april

26 maart
Donderdag zitten we in het vliegtuig naar Kenia. De
verwachtingen zijn hoog gespannen omdat daar veel
positieve dingen zijn gebeurd.
1 april
Ongelooflijk, weer vier farmers kregen een kalfje uit
eigen kweek. Straks hebben deze gezinnen hun
eigen 'melkkoe'. Ze waren heel blij.
Pasen vieren in het kerkje in Ngathini is zo bijzonder.
Bidden is een swingend gebeuren. Iedereen doet
mee. Gewoon puur!
Zoveel mensen die niks hebben en toch heel aardig
zijn voor elkaar en voor ons. Kunnen we van leren.
2 april
Vandaag een stafmeeting meegemaakt. De
begeleiders hebben hun handen vol om de kinderen
naar school of naar de dokter te krijgen. Het lukt!
De voorbereidingen voor de eerste steenlegging van
het Regiocentrum zijn in volle gang. Er komen veel
mensen. De mamas koken voor iedereen.
Ook de pers is aanwezig bij de steenlegging.
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Kidscare kan zo haar doelen communiceren. Dat is
belangrijk, want 'thuiszorg' is hier nieuw.
4 april
Morgen is de eerste steenlegging. De kidsCare staf is
een beetje nerveus voor het feest. Je wordt al trots
als je het nieuwe signbord ziet!
Oma en opa zorgen voor 6 kleinkinderen van twee
dochters. Oma straalt en opa kreeg weer kracht van
de KidsCare hulp. Ze horen er weer bij!
Vader heeft zware astma. Hij zorgt voor drie
kinderen. Met hulp van KidsCare is een nieuw huisje
gebouwd. De kinderen kregen ieder een bed.
5 april
De eerste steen is gelegd. De overheid en onze
partnerorganisaties waren enthousiast. De
aanwezigen snappen steeds beter wat 'thuiszorg' is.
De steenlegging werd gedaan door: de District
officer, de Children officer, Lisette, Roosmarijn en
natuurlijk door onze directeur Ali.
Ruim 300 mensen aten mee. Rijst met vlees. Een
traktatie. De mensen uit het dorp namen alle restjes
mee naar huis. Op eten ben je zuinig.
Wij hebben 14 foto's van de steenlegging van het
Regiocentrum op Facebook geplaatst in het album
"First Stone Party". Zie http://fb.me/AgoNdHiJ
6 april
Vandaag werkbezoek. Trotse grootvader van 82 jaar
zorgt al voor 5 weeskinderen. Recent kreeg zijn
geestelijk gehandicapte dochter ook een baby.
Mama heeft aids. Ze wordt mager. Haar twee
kinderen zitten nu op school. KidsCare adviseert om
de medicijnen beter en op tijd in te nemen. Haar vijf
jongens slapen naast elkaar in een bed. Geen speld
tussen te krijgen. We schokken van het
'modderwater' dat ze te drinken kregen.
9 april
Vandaag verrast door luid zingende en dansende
dorpelingen. Ze waren zo blij met de door
Waridihome (Roos) gedane renovatie van hun school.
Een lange weg van hobbelig koraalsteen zorgt dat de
mensen uit het dorpje heel geisoleerd zijn. We waren
even op het einde van de wereld.
De KidsCare vrijwilligers uit het dorp kregen een
training van Roos en Ali. Slechts twee van hen
konden lezen. Voortaan veel plaatjes dus.
11 april
Op 20 april organiseert Stichting WaridiHome een
workshoppenmiddag ten behoeve van het KidsCare
Centre. Kijk hier voor meer informatie:
http://fb.me/EfG8adrt
13 april
Armoede en gebrek aan scholing zorgt ervoor dat
veel meisjes hier al jong moeder zijn van meerdere
kinderen. De vader is er meestal niet.
Haar jongste kind (5 jaar) is zwaar gehandicapt.
Niemand weet wat er met het kindje aan de hand is.
Ze is zo geboren? KidsCare gaat helpen
Laatste dag. Was een prima bezoek. KidsCare maakt
echt voor veel kinderen het verschil. Bedankt
allemaal!
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