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Voor slechts 13 cent per dag!
Beste KidsCare vrienden,
Ja het is echt mogelijk. Voor 13 cent per dag zorg je
ervoor dat een kind in Kenia medische zorg krijgt,
naar school gaat en zijn leef- en woonsituatie
structureel verbeterd wordt. Het klinkt bijna
onmogelijk, maar het kan echt. KidsCare bevordert
de thuiszorg bij zeer arme huishoudens met weesen hulpbehoevende kinderen in kleine dorpjes op het
platteland in Zuid Oost Kenia. Doordat de
(wees-)kinderen in een thuissituatie blijven,
eventueel bij oma, broers of buren, kunnen veel
kosten bespaard blijven. Daarnaast is het een groot
voordeel dat de kinderen opgroeien in hun eigen
vertrouwde omgeving.
De resultaten van het KidsCare programma zijn
positief. De huishoudens krijgen zelf de beschikking
over een maandelijks geldbedrag dat omgerekend
neerkomt op 15 euro. Daarnaast krijgen zij voor een
bedrag van circa 5 euro intensieve begeleiding van
de sociale werkers van KidsCare. KidsCare stelt
strikte condities aan de deelnemende huishoudens:
alle kinderen uit het huishouden krijgen dagelijks
voedsel en medische zorg, gaan naar school, worden
gelijk behandeld en tevens neemt de verzorger deel
aan de begeleidings- en verbetertrajecten van
KidsCare. Die condities worden over het algemeen
prima opgevolgd en nog belangrijker is dat de
KidsCare huishoudens uit hun sociale armoedeisolement komen. Er is hoop gecreeerd en dat geeft
een geweldige energie!

De begroting voor het
Regiocentrum is naar boven
bijgesteld. We hebben nog
75.000 euro nodig om het
Centrum af te kunnen bouwen,
in te richten en op te starten.
Misschien weet je nog wel een
organisatie/instelling waar
een donatie-aanvraag kan
worden gedaan? Of mogelijk
heb je nog goede ideeen voor
inzamelacties?
Met veel kleine donaties
komen we ook aan het
beoogde budget. Elk bedrag is
welkom. Doe mee en help de
KidsCare kinderen.
Stichting KidsCare Kenia, te
Den Haag, bankrekening
5921007.
Wij verzekeren u dat elke
donatie voor 100% in Kenia
aankomt.
En door Wilde Ganzen wordt
elke euro bestemd voor het
Regiocentrum met 55%
verhoogd. Bedankt!

Donateurs bedankt! Misschien heeft u nog wel een
familielid, vriend, buurman of kennis die ook voor 13
cent per dag een kind perspectief op een toekomst
wil geven. Stuur deze nieuwsbrief naar hem door. Wij
blijven ervoor zorgen dat uw donaties voor 100% bij
de kinderen in Kenia komen.
Vriendelijke groeten,
Lisette en Gerard Geenen
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Slapen in de openlucht

Asha woont met haar 6 kinderen (vier van haarzelf
en 2 van haar oudste broer) in een lemen hutje.
Haar man is vorig jaar, net als haar broer en zijn
vrouw, overleden aan aids. Zelf is ze ook besmet,
maar dankzij KidsCare gebruikt ze nu medicijnen, die
haar conditie wat verbeteren. De 3 oudste kinderen
gaan sinds kort naar school. De andere drie zijn daar
nog te klein voor.
Asha slaagt er nog niet in om zelf iedere dag genoeg
voedsel te hebben. Haar samba is nog niet voldoende
bouwrijp gemaakt en het is erg droog in deze streek
van Kenia. Soms slaat de hele familie
noodgedwongen een dag eten over en soms lukt het
om via buren wat extra voedsel te krijgen. Ze is blij
met de hulp van KidsCare en als ze straks een nog
wat betere conditie heeft krijgt ze haar samba wel
beter op orde.
Heel vervelend is dat er grote gaten in het dak van
haar hutje zitten. Het is nu erg droog, maar als de
regenperiode komt dan geeft het huisje geen enkele
bescherming. Tijdens de vorige regenperiode heeft
ze met haar kinderen veel nachten doorgebracht in
het dorpskerkje. Asha heeft dat ook besproken met
KidsCare en het lijkt erop dat de dorpsgenoten
gemobiliseerd kunnen worden om nog voor de
nieuwe regenperiode te helpen met het opknappen
van haar huisje. KidsCare heeft hen verteld dat ze
niet bang hoeven te zijn voor een aidsbesmetting als
ze haar komen helpen. Het bevorderen van de
gemeenschapszin is ook een doel van de
dorpsgerichte aanpak van KidsCare.

De sneeuwbal estafette
Heeft u de krokussen ook al gezien? Wacht dus niet
langer en doe mee aan de sneeuwbalestafette. Help
daarmee een kind in Kenia en verdien gratis toegang
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tot het attractiepark Duinrell. Meer informatie is te
vinden op: http://desneeuwbalestafette.alvarum.net

Het KidsCare Regiocentrum
Het besluit is definitief genomen. 5 april wordt de
eerste steen gelegd van het KidsCare Regiocenter. De
bouwtekeningen en het budget zijn nu in detail
uitgewerkt en met onze nieuwe Keniaanse Trust
(Stichting) kan nu de aankoop van het land worden
afgerond. Het wordt een eenvoudig, maar
professioneel gebouw, waar we vanaf november per
jaar 2000 kinderen en hun verzorgers willen helpen
bij de verbetering van hun medische- onderwijsveiligheid-,woon- en leefsituatie. Een brede
doelstelling die we samen met de overheid en andere
particuliere hulporganisaties gaan realiseren.
Zoals dat in Nederland ook meestal gaat leverde de
herberekening van de bouw- en inrichtingskosten een
forse overschrijding van het budget op. We zijn blij
dat we al heel veel geld hebben kunnen verzamelen.
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