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Nieuwsbrief april 2014
Beste donateurs,
Begin februari startte onze aannemer in Kenia de
laatste fase van de bouw van het KidsCare centrum.
Zoals het er nu uitziet is eind april alles gebouwd en
volledig ingericht. Het gaat om een compleet
gasthuis met 10 kamers, een grote trainingsruimte
en een meeting room (kleine
trainingsruimte/huiskamer). Met een motorstalling,
een kennel en een brede toegangspoort wordt het
geheel compleet gemaakt. Op Facebook kunt u foto’s
zien van de vorderingen.
In de tussentijd gaat de hulp aan de kinderen
gewoon door en stap voor stap kunnen nu ook
nieuwe trajecten vanuit het centrum plaatsvinden.
Het mooie is dat KidsCare nu in de hele Division
(soort provincie) bekendheid heeft en door veel
instanties wordt gezien als een betekenisvolle
partner. KidsCare kan daardoor haar activiteiten ook
steeds beter verankeren in de lokale structuur en
daarmee beter en meer kinderen hulp verlenen.
Met trots willen we melden dat het KidsCare Jaarplan
2014 gereed is. In het jaarplan is tevens de
(financiële) verantwoording van het jaar 2013
opgenomen. Met het publiceren van het jaarplan
blijft KidsCare voldoen aan de aangescherpte
voorwaarden van de ANBI registratie (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Uw giften aan KidsCare kunnen
u daardoor een belastingbesparing opleveren.
Leuk om de eerste KidsCare Newsletter uit Kenia te
lezen. Met deze digitale nieuwsletter kunnen we nu
ook het KidsCare netwerk in Kenia bereiken.
Langzaam beschikken steeds meer functionarissen in
Kenia over een eigen emailadres.

Het businessplan voor de
nieuwe KidsCare Farm is bijna
klaar. De farmmanager wil
jaarlijks een positief resultaat
realiseren om de KidsCare
organisatie te ondersteunen.
De boerderij wordt een echte
sociale boerderij: Kinderen
leren er op een nieuwe manier
met tuinbouw om te gaan. Er
werken ook twee gehandicapte
medewerkers.
Fridah onze facility manager is
stage gaan lopen bij Mbuyu
Beach Hotel. Ze is zich zo
intensief aan het voorbereiden
op het managen van het
nieuwe gasthuis. Fridah vond
het geweldig.
Hoewel de
hoofdspanningskabels vanuit
het KidsCare centrum
zichtbaar zijn is het na 13
maanden nog niet gelukt om
aansluiting te krijgen. Dat is
ook Kenia helaas.
Dit kwartaal is het 17e dorp
geselecteerd.

Eind april gaan we weer naar Kenia. Helaas ook om
afscheid te nemen van Roosmarijn Wasseveld, die
ruim 1.5 jaar als vrijwilliger de adjunct directeur van
KidsCare was. Roosmarijn heeft echt "wonderen"
verricht. Door haar inzet en deskundigheid heeft
KidsCare geweldige groeistappen kunnen maken in
omvang en in kwaliteit. Roosmarijn alvast bedankt
voor alles!
We blijven jullie op de hoogte houden.

Dit jaar moeten het er 20
worden met in totaal 500
kinderen die we met uw hulp
begeleiden.

Met vriendelijke groet,
Lisette en Gerard Geenen

Ons banknummer is NL 21
INGB 0005921007.

Uw donaties blijven welkom en
stuur gerust deze nieuwsbrief
door naar uw familieleden of
buren:

Druppel op mijn wang
Het is warm, dor en droog tijdens ons recente
werkbezoek aan Mwena. Dit dorpje in Kenia is het
16e dorp waar KidsCare samen met het dorpshoofd
aan de slag is gegaan. Een vijftal huishoudens, allen
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met kinderen die zichtbaar hulp behoeven, krijgen er
financiële support en intensieve begeleiding.
Het eerste lemen huisjes waar we bij stoppen ziet er
erg vervallen uit. Half verscholen achter een los
hangende deur kijkt een moeder angstig naar ons.
Ze heeft haar jongste kindje op de arm. Het kindje
heeft twee klompvoetjes. Florence onze sociaal
werker vertelt meer over de situatie. Moeder heeft
drie kinderen. Een vader is er niet. Moeder heeft
regelmatig epileptische aanvallen en woont daarom
in bij haar vader en moeder. Die zorgen zo goed
mogelijk voor hun dochter en drie kleinkinderen,
maar eigenlijk is het gewoon te zwaar voor hen. Ze
maken zich zorgen over de toekomst van hun
kleinkinderen.
Florence legt de moeder uit dat een behandeling voor
de voetjes van het jongste kindje prima mogelijk is.
KidsCare wil daarbij helpen. Moeder lijkt het niet te
begrijpen, maar als oma zich ermee gaat bemoeien
lijkt er begrip te komen. Oma kijkt ons aan. In haar
ogen lees je hoop. Ik wrijf een druppel op mijn wang
weg. Het is erg warm hier.

Verbeteren is niet makkelijk
Mamina is een jonge moeder van twee kleine
meisjes. Ze is heel enthousiast. Met de hulp van
KidsCare heeft zij haar huis weer wind- en regendicht
kunnen maken. Ze is altijd positief als ze met de
sociaal werker praat. Ze wil snel leren en haar
kinderen een betere kans op een toekomst geven.
Maar als haar begeleider in de gele emmer met
drinkwater kijkt, dan ziet hij toch weer heel troebel
water. Waarom vraagt hij. We hadden toch
afgesproken dat je voortaan schoon water gebruikt
om te drinken? Mamina lacht verlegen en zegt dat ze
daar toch geen geld aan wil besteden. Ze heeft dat
water zelf altijd gedronken en haar moeder trouwens
ook.
We gaan naar de vijver waar het water uitgehaald is.
Er staan aan de rand van die vijver twee koeien te
drinken. Heel zichtbaar is de vervuiling die zij in de
vijver aanbrengen. Onze sociaal werker gaat het aan
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de rand van de vijver nog eens uitleggen wat het
probleem van dit water is. Manina wil hem wel
geloven. Ze belooft opnieuw dat ze voortaan naar de
nieuwe waterput zal lopen. Dat water is van een
redelijke kwaliteit en wordt regelmatig gekeurd.
Tijdens het volgende bezoek gaat onze sociaal
werker weer in gesprek over het gebruik van schoon
water. Mamina weet het nu best wel, maar zolang
haar vriendinnen het raar vinden dat Mamina geld
uitgeeft voor gewoon water zal het een probleem
zijn.
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