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Nieuwsbrief december 2012

Beste KidsCare vrienden,
We krijgen goede berichten uit Kenia. Ali en
Roosmarijn maken veel vorderingen. Met name het
verbeteren van de kwaliteit van de thuiszorg krijgt
hun volle aandacht. Verwacht wordt dat we deze
maand nog twee ervaren sociaal werkers in dienst
kunnen nemen. Dat is bij de huidige omvang van de
kinderzorg van KidsCare hard nodig. Er is al veel
bereikt, maar de problematiek bij de geselecteerde
huishoudens in de dorpjes vraagt om meer
professionele aandacht.
We zijn in Nederland hard bezig met de fondsvorming
voor de bouw van het KidsCare regiocentrum. Deze
week kregen we bericht van Paul van der Steen dat
hij en zijn ING collegas voldoende stemmen hebben
uitgebracht voor een donatie uit de goede doelen pot
van de bank van ruim 11.000 euro. Dankzij dit bedrag
beschikken we nu bijna over 100.000 euro, twee
derde van het benodigde bedrag. En meer acties
staan op stapel. Hieronder vind je een afbeelding van
een bouwtekening van het nieuwe KidsCare
regiocenter.
In deze Nieuwsbrief kunt u verder lezen over de Kenia
ervaringen van een drietal mensen die recent met ons
in Kenia waren: Roosmarijn Wasseveld, de nieuwe
adjunct directeur van KidsCare stelt zich verder aan
ons voor. Billy de la Croix doet verslag van zijn
lerarentrainingen en Fiona Buruma vertelt over haar
beleving tijdens het bezoek aan een nieuw KidsCare
dorp. Goed om te lezen hoe bijzonder ieder zijn Kenia
ervaring heeft beleefd.
Met vriendelijke groet,

De ING Bank heeft een donatie
van maar liefst 11.250 euro uit
haar goede doelen pot
toegezegd
Sija stond twee dagen op een
fair om de bezoekers te
informeren over de kinderhulp
van KidsCare en om het nodige
geld daarvoor in te zamelen
Met Alvarum gaan we een
grote winteractie
voorbereiden. Doel hiervan is
natuurlijk de bouw van het
KidsCare Regiocentrum. Volgt
spoedig meer informatie over
Een 40 jarig huwelijkscadeau
werd aan KidsCare
aangeboden
Het bestuur van Waridihome
heeft besloten om maar liefst
drie dorpen van KidsCare te
gaan sponsoren
De Sleutelhangeractie leverde
KidsCare 750 euro op
Heeft u nog ideeen om voor
Kidscare geld in te zamelen?
U kunt er zeker van zijn dat
elke euro aan de kinderhulp in
Kenia besteed wordt

Lisette en Gerard Geenen
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Puzzelstukjes
Geschreven door Roosmarijn Wasseveld
Ik kan jullie vertellen dat het nog steeds prima met
me gaat! Misschien zelfs wel beter dan prima, ik voel
me weer helemaal op mijn plek! Niet alleen omdat ik
weer terug ben in mijn geliefde Kenia en al mijn lieve
vrienden en kennissen weer heb ontmoet, maar ook
omdat ik echt het gevoel heb wat te kunnen
betekenen hier.
Afgelopen januari toen ik op werkbezoek was in
Msambweni heb ik kennisgemaakt met de Childrens
Officer. Ik had hem uitgelegd wat mijn bedoeling was
(een project opzetten) en of hij mij hierbij kon
ondersteunen. Hier stond hij zeker open voor en om
aan te geven dat hij serieus was, gaf hij een
voorbeeld van een ander project uit NL dat hij o.a.
met mankracht ondersteunt, KidsCare Kenia heette
het project.
In Nederland ben ik natuurlijk gelijk gaan zoeken op
internet naar deze organisatie. De manier van werken
sprak me erg aan. Maar ik was natuurlijk vooral met
mijn eigen stichting bezig, dus KidsCare verdween
even naar de achtergrond. Echter toen mijn vertrek
richting Kenia naderde en ik concreet ging nadenken
over het opzetten van een project in Kenia, dacht ik
dat het toch misschien goed zou zijn om contact op te
nemen met KidsCare om te praten over hun
ervaringen.
Gelukkig was KidsCare (Lisette en Gerard Geenen)
erg enthousiast en hebben we elkaar ontmoet om
over onze projecten te praten. Lees verder via
onderstaande button

Leraren trainingen aan Bwiti en Mwamose
Primary Schools
Geschreven door Billy de la Croix
Bwiti Primary School bleek ernstig te hebben geleden
onder een forse wisseling van docenten en vooral ook
onder het vertrek van Ali als directeur. Er was weinig
over van onze onderwijsvernieuwingsslag van februari
2011. Ondanks deze weinig bemoedigende
uitgangspositie zijn we met 7 docenten aan de slag
gegaan. Leuk was dat ook 9 docenten van 4 naburige
scholen (Nikaphu, Kiruku, Chigombero en
Mwambalazi) zich voor de Bwiti-training hadden
opgegeven. Na 4 dagen hard werken, waarbij soms
stevige confrontaties niet werden gemeden, mochten
we 11 officiele KidsCare-certificaten uitreiken. We
http://www.kidscarekenia.nl/nieuwsbrieven/31.html

2/5

29-8-2018

www.kidscarekenia.nl/nieuwsbrieven/31.html

hopen dat er spoedig een sterke directeur zal
aantreden, die de nu opnieuw verhoogde
onderwijskwaliteit gaat waarborgen.
Een tweede training gaven we op de Mwamose
Primary School. Heel goed te merken dat daar wel
sprake was van een goede leiding (Peter Mule) en van
een doordachte organisatiestructuur. De school heeft
zelfs zo een goede naam in wijde omgeving dat de
explosieve toestroom in korte tijd heeft geleid tot
ongeveer 900 leerlingen. De kleinste klas telt 75, de
grootste 120 leerlingen! Net als in Bwiti wordt er ook
hier gewerkt onder minimale omstandigheden, zoals
bijvoorbeeld 1 boek op circa 15 leerlingen. Veel werk
aan de winkel dus. Maar door de betere startpositie
dan bij Bwiti werden hier meer trainingsdoelen
bereikt. Op deze school mochten we aan alle 13
docenten het felbegeerde certificaat overhandigen.
Nog belangrijker is natuurlijk dat de docenten van
deze heel overvolle klassen nu beter in staat zijn om
de kinderen zelf te laten leren, vooral ook van elkaar.
Bij beide trainingen, vanzelfsprekend ondersteund
door coachingsactiviteiten, hebben we geprobeerd
middelen aan te reiken die het mogelijk maken om
zelfstandig, zonder externe ondersteuning, het
bereikte niveau te bewaken en te handhaven.
Zelfreflectieformulieren en ook het systeem van
peercoaching zijn daarvoor geschikte instrumenten.
De toekomst zal leren in hoeverre deze succesvol
blijken te zijn geweest. Voor geinteresseerden: een
verslagje van beide trainingen is in de maak en kan
via KidsCare bij ons worden aangevraagd.
Het was pittig werken in een naar onze beleving
verzengende hitte, maar we kijken met voldoening
terug op de prettige en vruchtbare samenwerking met
zoveel vriendelijke en gemotiveerde docenten!

Bezoek aan Chiromo
Geschreven door Fiona Buruma
In Chiromo zijn recentelijk door de dorpsraad de vijf
armste gezinnen geselecteerd om door KidsCare te
worden gesteund. Het dorp ligt in een afgelegen
kustgebied en de meeste mannen brengen de dag
door vissend op zee in hun zelfgemaakte boot van
mangohout. Vanaf de hoofdweg moet je nog
tweeeneenhalf uur met de auto de bush bush in. De
weg naar Chiromo is zo onvoorstelbaar slecht en de
rode aarde zo droog en rotsachtig dat de NASA hier
prima haar Mars-explorers zou kunnen testen.
Ons busje werd verwelkomd door een groep prachtige
mensen. De kinderen waren gehuld in mooie
prinsessenjurken, niet vanwege onze komst, maar
omdat het een religieuze feestdag was. Daarvoor
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koopt men een nieuwe jurk, die vervolgens dag in dag
uit wordt gedragen en over enkele maanden stijf staat
van het vuil en de gaten. Het is een vreemde
gewaarwording om je te hebben voorbereid op een
bezoek aan een zeer arm dorp en vervolgens te
worden begroet door kinderen in gloednieuwe jurken.
Dat dit een dun glimmend laagje over onvoorstelbare
armoede was, zou echter snel duidelijk worden.
Allereerst bezoeken we de lagere school. Een van de
gebouwen is half ingestort. In de lokalen is geen
meubilair en de muur wordt gebruikt als schoolbord.
De deur is een gat in de muur. Er is geen materiaal,
geen kasten, geen posters, niets. Het lokaal is leger
dan leeg, maar anderzijds ook voller dan vol. Er
passen 170 leerlingen in een ruimte van circa
10mx10m.
Vervolgens brengen we een bezoek aan de vijf
geselecteerde KidsCare huishoudens. De gezinnen
wonen zoals in alle dorpen in hutten met muren van
takken en klei en met een dak van sisalbladeren. Een
vrouw met dochter is een uitzondering, haar muren
zijn open en ze leeft onder een lek dak in een
kamertje van nog geen meter hoogte. De regentijd is
in aantocht en we vragen ons af hoe zij en haar
dochter deze natte tijd zullen doorstaan. KidsCare
bespreekt met de Village Chief dat de zorg voor de
armste gezinnen van een dorp deels wordt gesteund
door de maandelijkse bijdrage, maar dat er ook een
verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenschap. De
aanwezige jonge mannen bieden aan om haar te
helpen haar hutje te verbeteren. Een mooi voorbeeld
van hoe Kidscare met een klein steuntje in de rug,
een door de gemeenschap "normaal" gevonden
uitzichtloze situatie kan doorbreken en positieve
ontwikkelingen op gang kan brengen.
De kostwinners van de gezinnen sprokkelen hun
inkomsten bijeen door bijvoorbeeld het runnen van
een theehuisje of restaurantje voor de handelaren die
vis komen kopen in het dorp. Voor slechts 20
eurocent kun je bij mama Monica lunchen. We hebben
het niet geprobeerd. Een grootvader die zijn
kleinkinderen in huis heeft genomen na het overlijden
van de ouders, heeft een stukje gortdroog land
ontdaan van honderden stenen en verbouwt er
groenten op, die hij verkoopt in een dorp op twee uur
loopafstand. Ook verdient het gezin aan het plukken
en drogen van de vruchten van de Baobab-boom die
in de buurt van hun huis staat. Een grote zak die oma
op haar hoofd draagt en die ik nauwelijks van de
grond krijg kost circa 2,50 euro.
Terwijl de wandeling door het dorp voortduurt zoeken
Thomas (5) en Noreline (3) beschutting onder een
boom. De kleine blonde wezens zijn het middelpunt
van de belangstelling van de dorpsbewoners. Thomas
zou iets minder aandacht en wat meer ademruimte
prettig vinden en de iPad blijkt een ideaal middel. Alle
ogen richten zich meteen op dit platte wonder,
waarop Shakira dansend "Waku waku, this time for
Africa" zingt. Als de menigte hierop is uitgekeken
wordt "Ik heb een toeter op mijn waterscooter" een
ware hit in Chiromo. Vol enthousiasme toe-toetoeteren niet alleen de Keniaanse kids, maar ook de
ouders mee. Een bijzondere ervaring dat armoede en
plezier hier zo goed samen kunnen gaan.
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