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Nieuwsbrief augustus 2012

Beste KidsCare vrienden,
KidsCare heeft deze zomer zowel in Kenia als in
Nederland hectische weken beleefd. In Kenia werd de
laatste hand gelegd aan de bouwtekening voor het
Multifunctionele Regiocentrum. Een mooi
professioneel resultaat binnen de gestelde eisen en
begroting ligt nu op tafel. De Kenianen zijn heel
enthousiast en verwachten dat straks veel kinderen
en hun verzorgers gebruik gaan maken van het
centrum.
In Nederland zijn we druk bezig geweest met de
voorbereiding van de fondsvorming. Het doel is dat
we binnen een jaar 150.000 Euro weten te
verzamelen. Een uitgebreid plan werd opgesteld en
de eerste activiteiten zijn succesvol op gang aan het
komen. Deze nieuwsbrief is geheel gewijd aan het
nieuwe Regiocenter en de eerste sponsoractiviteiten.
Wil je meer weten over de plannen voor het
Regiocentrum dan ben je van harte welkom tijdens
de KidsCare informatieavond op 7 september a.s.
Onder in deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de
informatieavond.

Geweldig dat er veel mensen
zijn die kinderen willen helpen
Daarom durven wij het aan om
een Regiocentrum te bouwen
van 150.000 Euro
Dat geld wordt absoluut voor
100% op locatie besteed
En we houden iedere sponsor
op de hoogte over de
vorderingen van het
Regiocentrum
Iedere bijdrage in geld of
goede ideeën is welkom.
Bedankt voor uw bijdrage!

Het KidsCare Regiocentrum
Het nieuwe Regiocentrum wil jaarlijks meer dan
2000 wees- en hulpbehoevende kinderen helpen. In
het bijzonder wordt gedacht aan:
- Weeskinderen en hun verzorgers
- Kinderen met een beperkte lichamelijke of
geestelijke gezondheid
- Aids/HIV positieve kinderen
- Tienermeisjes, die door armoede en
cultuurgebonden invloeden vaak als handelswaar
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worden gezien
Meer over het nieuwe Regiocentrum, haar functie en
haar werkwijze kunt u hier lezen.

Heldenrace op 30 september
De Dutch Dream Group nam het initiatief om mee te
doen aan
de Heldenrace op 30 september a.s. Iedere
deelnemer aan de ‘race’ zorgt ervoor dat hij flink
gesponsord wordt. De sportieve prestatie (6
kilometer
lopen) is ondergeschikt aan het doel om
zo veel mogelijk geld voor het nieuwe KidsCare
Centrum binnen te halen. Doe jij
ook mee? Voor meer informatie, deelname
of sponsoring klik hier.

Wilde Ganzen reageert positief
Bij Wilde Ganzen hebben we een aanvraag ingediend
om mee te financieren aan het nieuwe Regiocentrum.
We hebben in Hilversum een uitgebreide toelichting
op onze aanvraag mogen geven en het lijkt erop dat
Wilde Ganzen positief gaat beslissen. Het mooie van
zo’n positief besluit is dat iedere Euro van jou, als
KidsCare sponsor met 55 cent wordt verhoogd. Van
het totale budget van Euro 150.000 zal Wilde Ganzen
bij voldoende eigen middelen 35% voor haar
rekening nemen. U zult begrijpen dat we met
spanning wachten op het definitieve besluit van
Wilde Ganzen.

Uitnodiging KidsCare informatie bijeenkomst op
vrijdag 7 september
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Graag willen wij je uitnodigen voor de KidsCare
informatie bijeenkomst op vrijdag 7 september a.s..
Tijdens deze bijeenkomst willen we aan vrienden,
sponsors en geïnteresseerden uitleg geven over het
werk van KidsCare in Kenia en in het bijzonder ook
over de (bouw)plannen voor het nieuwe
Multifunctionele KidsCare Regiocenter. We zijn die
avond te gast bij de Dutch Dream Group,
Handelskade 68- 72 in Rijswijk. Vanaf 19.30 is er
koffie/thee. We starten om 20.00 uur. Het eind is
rond 22.00 uur gepland.
We zijn heel enthousiast over de voortgang van
KidsCare. We werken inmiddels met zo’n 60 lokale
vrijwilliger in 11 dorpen. Daar vormen zij de eerste
lijn in de begeleiding van 55 geselecteerde
huishoudens met zo’n 250 wees -en hulpbehoevende
kinderen. Gebleken is dat de KidsCare kinderhulp
bij de thuiszorg voor hen echt het verschil maakt. We
hebben daar prachtige voorbeelden van en dat
motiveert iedereen om door te gaan op de
ingeslagen weg. Eind volgend jaar willen we in 20
dorpen aan de slag zijn. Zo’n 500 kinderen krijgen
daardoor een kans op een toekomst.
Wij hopen samen met onze sponsors dit jaar nog een
volgende stap te kunnen maken. Naast de zorg voor
de 500 kinderen uit de armste gezinnen in de dorpen
wil KidsCare ook gaan werken vanuit wat wij noemen
een Multifunctioneel KidsCare Regiocenter. De
verwachting is dat we vanuit dat center jaarlijks nog
zo’n 2000 kinderen kunnen helpen. We denken
daarbij aan speciale doelgroepen zoals weeskinderen,
gehandicapte kinderen, HIV positief geteste kinderen
en tienermoeders. Stuk voor stuk kinderen die
zonder hulp geen of nauwelijks toekomst hebben.
Wij zouden het leuk vinden als je aanwezig kan zijn
op deze avond. Naast informatie van onze kant is er
uiteraard ook alle ruimte om met elkaar in gesprek te
gaan. Wordt vast een inspirerende avond. Laat even
weten of je kan komen en met hoeveel personen je
komt. Belangstellende introducés zijn ook welkom.
Met vriendelijke groet,
Lisette en Gerard Geenen
E: info@kidscarekenia.nl
W: www.kidscarekenia.nl
T: 070-3250288
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