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Een goede start in 2014
Beste donateurs,
2013 was voor KidsCare een onvergetelijk mooi jaar.
Er werd grote vooruitgang geboekt met de
programma’s en de uitbouw van de organisatie,
waardoor nog meer kinderen worden geholpen. Met
elkaar geven we ze zo een toekomst en daar wordt
iedereen toch blij van! Een korte schets van de
voortgang:
Het Community based homecare program is
volgens plan verder gegroeid van 12 tot 16 dorpen
met 80 huishoudens en circa 400 kinderen. De
sociale werkers van KidsCare hebben er samen met
de lokale vrijwilligers goede resultaten behaald. Een
klein financieel bedrag en de nodige begeleiding
blijken de huishoudens allereerst uit hun ‘armoede
isolement’ te halen. In de meeste gevallen geeft dat
direct perspectief en daarmee de huishoudens
nieuwe energie om tot verbetering te komen.
Ondanks dat blijven er voor de sociaal werkers nog
genoeg uitdagingen, want we hebben het hier over
huishoudens die leven in een armoede die we ons
hier vanuit Nederland echt niet kunnen voorstellen.
In 2014 wil KidsCare nog 4 nieuwe dorpen
selecteren. Daarmee bereiken we ons langere termijn
doel om 500 kinderen met "homecare" te begeleiden.
Het Centre based familycare program heeft in
2013 eveneens een vliegende start gemaakt.
Allereerst omdat de bouw van de eerste twee fases
van het nieuwe KidsCare Centrum heel voorspoedig
liep. De KidsCare directie heeft geweldig gebouwd
aan het lokale partnernetwerk en aan de invulling
van de programma’s voor onze speciale doelgroepen:
Weeskinderen, gehandicapten, Aids/Hiv
geïnfecteerde kinderen en jonge moeders. Voor al die
doelgroepen is er een programma gestart of gaat in
januari 2014 starten. Een groot compliment voor de
staf in Kenia is op zijn plaats.
In 2013 moesten we voldoende fondsen vinden voor
de bouw en inrichting van het nieuwe KidsCare
Centrum. Daar zijn we dankzij een groot aantal grote
en kleine donateurs in geslaagd. De Wilde Ganzen
heeft het geheel van donaties nog eens met 50%
verhoogd. We noemen hier ook het ‘ING Goede
Doelenfonds voor medewerkers’. Een derde plaats bij
een spannende stemmenwedstrijd leverde KidsCare
recent een aanzienlijk donatie van de ING op. Het
gehele bedrag voor de bouw en start van het
centrum is bijeengebracht. Iedereen onwijs
bedankt daarvoor.
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• Tobi (3 jaar) start begin
2014 met therapie. Zijn
moeder hoopt zo dat hij straks
kan lopen.
• De vijf deelnemende
huishoudens in Nikaphu
hebben nu een toilet bij hun
huis. Ze hebben elkaar
geholpen bij het graven en
bouwen. Samenwerking loont
en is plezierig is hun conclusie.
• Momenteel draait een
selectieprocedure om een
gehandicapte jongen en een
jonge moeder aan te stellen
als medewerkers op de sociale
KidsCare boerderij.
• 30 kinderen van de Mshiu
Primairy School zijn hard aan
het werk in hun schooltuin bij
het KidsCare Centrum. In
januari starten er nog 30
kinderen van de buurschool.
• De kinderrechter gaat
waarschijnlijk maandelijks
zitting houden in het KidsCare
centrum om de rechtspraak
meer toegankelijk te maken
voor de lokale bevolking.
• KidsCare heeft dan een eigen
rijdende rechter!
• Een van de doelen in 2014 is
om meer vaste donateurs te
krijgen. Weet u nog iemand die
mogelijk wil helpen met een
(klein) maandelijks bedrag?
Stuur deze nieuwsbrief dan
door.
• Ons banknummer in 2014:
NL 21 INGB 0005921007.
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De investering in het nieuwe Centrum blijkt goed te
werken. KidsCare is goed zichtbaar geworden en de
belangstelling van samenwerkingspartners,
overheden en de doelgroepen zelf is enorm
toegenomen. Het KidsCare team (inmiddels 12
medewerkers) hebben in het Centrum geschikte
ruimtes gekregen om daar heel trots hun werk te
kunnen doen, spreekuren te houden en/of trainingen
te geven. Emanuel, de nieuwe manager van de
sociale boerderij bij het Centrum maakt goede
voortgang. Er staan al vijf koeien op stal en al het
land is in productie genomen. Begin 2014 moet de
KidsCare winkel open om de producten van de
boerderij te verkopen.
Het is fijn om te kunnen vertellen dat de Titanium
mijn in Kenia ook een wezenlijke bijdrage gaat
leveren aan de voortgang en activiteiten van het
Centrum. Dit grote lokale bedrijf wil als partner een
langdurige samenwerking met KidsCare aangaan.
Het bedrijf investeert daarin om zo haar sociale
betrokkenheid met de omliggende dorpen verder
vorm te geven.
De activiteitenplanning voor 2014 is gemaakt. Het
hele team is klaar om kindgerichte zorg te verlenen.
We verwachten in het nieuwe Centrum een grote
toeloop van kinderen die de hulp keihard nodig
hebben. Het accent van de hulpverlening komt vooral
te liggen op het ‘structureel toegang geven tot de
nodige zorg’. Daar is grote behoefte aan gebleken.
De mensen in de afgelegen dorpen in deze
plattelandsregio weten gewoon niet waar ze naar toe
kunnen met hun hulpvraag, terwijl er met de nodige
inspanning veel mogelijk is.
Helpt u ons ook in 2014 weer om de hulpverlening
van KidsCare mogelijk te maken? Uw donaties komen
geheel en gericht ten goede aan directe hulp van de
kinderen. Deze maand maken we weer een reis naar
Kenia. Daarna zullen we jullie weer berichten.
Bedankt!
Lisette en Gerard Geenen
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