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Nieuwsbrief juli 2014
Beste donateurs,
Heerlijk om jullie te kunnen vertellen dat het prima
gaat met KidsCare in Kenia. Het KidsCare Centrum is
dankzij jullie financiële bijdragen geheel volgens plan
afgebouwd. Het geeft KidsCare geweldige
mogelijkheden, bekendheid en een super positieve
uitstraling in het netwerk. De KidsCare staf is tijdens
de bouwperiode onvermoeibaar doorgegaan met het
verder uitbouwen van de kindgerichte activiteiten.
Dat heeft ervoor gezorgd dat het centrum ook direct
gebruikt kan worden om zorg te geven aan
hulpbehoevende kinderen.
De Mine Company Base Titanium was de eregast
tijdens de opening van de laatste onderdelen van het
nieuwe Centrum. Geweldig om ook in Kenia een
groot bedrijf als donateur/partner te hebben. Er gaan
er vast meer komen.
We namen in april in Kenia afscheid van Roosmarijn.
Geweldig wat zij in ruim anderhalf jaar voor KidsCare
in Kenia heeft betekend. Het structureel bouwen aan
de kwaliteit van de hulpverlening en een tomeloze
support van het management zijn daar belangrijke
aspecten van. Roosmarijn ontzettend bedankt.
In Nederland deden we mee met de verkiezingen van
het ING Goede Doelenfonds. We eindigden eervol op
de 3e plaats (van de 34 deelnemers). We wachten
nog met spanning hoeveel deze derde plaats
financieel gaat opleveren. Maar we verwachten dat
het genoeg is om meer sociaal werkers in dienst te
kunnen nemen. Zo kunnen we meer kinderen de
thuiszorg geven die ze nu moeten ontberen. Dat is
wat KidsCare ook dankzij jullie financiële steun elke
dag doet.
Bedankt voor jullie support,
Lisette en Gerard Geenen

Jonge moeder
Mary (24 jaar) woont met haar 5 kinderen in een
gammel hutje op een klein erf, verborgen aan het
eind van een richtingloos paadje. Het heeft zojuist
hard geregend en alles (ook in het hutje) is nat. Op
het erf spelen de vier oudste kinderen in de modder.
Met elkaar bouwen ze een soort kasteel. Wat kuikens
lopen dwars door het bouwwerk. De kinderen hebben
lieve gezichtjes en zijn snot verkouden. Ze dragen
vieze en versleten kleren. Hun tengere armen en
beentjes zijn bedekt met een mengsel van stof en
modder. Het is moeilijk uit te spreken waarom je hier
stil wordt.

De website
www.KidsCarekenia.nl is weer
actueel. Bekijk ook een aantal
nieuwe video’s.
Het gasthuis op het KidsCare
centrum heeft 24 bedden.
Donateurs en relaties van
KidsCare kunnen zich
aanmelden om een bezoek aan
het Centrum te brengen.
Informeer naar de
mogelijkheden.
George, een professionele
hotelmanager geeft op dit
moment trainingen om de
training- en
conferentiefaciliteiten in het
Centrum verder te
optimaliseren.
6 koeien, kippen, een
uitgebreide groentetuin,
bananen en passievruchten
zijn te vinden bij de sociale
boerderij van het KidsCare
Centrum.
De aansluiting op het
elektriciteit netwerk is er nog
altijd niet. Nog steeds is de
verwachting dat het spoedig
komt.
We willen ons netwerk van
vaste donateurs graag verder
vergroten. Wilt u ons daarbij
helpen door uw familie,
vrienden of kennissen te
attenderen op KidsCare?
Stuur gerust deze nieuwsbrief
door binnen uw netwerk
Donaties kunnen worden
gedaan op rekening NL 21
INGB 0005921007.

Mary was 17 toen ze werd uitgehuwelijkt. Ze kreeg
twee kinderen en toen stierf haar man aan aids. Ze
werd ‘overgenomen’ door een zwager en ook daar
http://www.kidscarekenia.nl/nieuwsbrieven/44.html

1/3

29-8-2018

www.kidscarekenia.nl/nieuwsbrieven/44.html

kreeg ze 2 kinderen van. De zwager is inmiddels
vertrokken en recent kreeg Mary nog weer een baby
van een onbekende man. Als jonge moeder moet je
veel toelaten om ervoor te zorgen dat je kinderen
voedsel krijgen.
KidsCare gaat Mary helpen. De eerste gesprekken
met de sociaal werker hebben al plaats gevonden.
Eerst zorgen dat er een bestaansbasis komt. De
kinderen kregen wat kleren, de oudste 2 gaan naar
school, binnenkort wordt er herstelwerk gedaan aan
het hutje en Mary heeft besloten dat ze genoeg
kinderen heeft. Ze gaat hiervoor praten in de
medische post.
Mary oogt moe, maar met KidsCare is ze blij. Ze
gelooft dat ze nu samen met haar kinderen aan een
toekomst kan bouwen.

Complimenten voor KidsCare
KidsCare krijgt steeds vaker complimenten voor haar
thuiszorg aanpak van hulpbehoevende (wees-)
kinderen. Zowel in de donorlanden als in
ontwikkelingslanden is men het steeds meer eens
over een aanpak waarbij de hulp zo dicht mogelijk bij
de thuisomgeving van de kinderen/jeugd komt te
liggen.
De ‘Homecare’ aanpak van KidsCare werd begin dit
jaar al heel breed door de diverse professionals in
Kenia geroemd om haar innovatieve en goed
gestructureerde begeleiding van de betrokken
kinderen (450), huishoudens (90) en dorpen (18). En
niet alleen de aanpak springt in het oog, de
resultaten mogen er ook zijn. Met relatief weinig
middelen hebben de KidsCare kinderen voldoende
kleding en voedsel, medische begeleiding en gaan ze
naar school. De woonsituatie wordt stap voor stap
verbeterd en met kleinschalige economische
programma’s krijgen uitzichtloze situaties weer
perspectief.
In Nederland kreeg KidsCare recent de complimenten
van Wilde Ganzen voor haar
community-/gezinsaanpak. Wilde Ganzen heeft
KidsCare financieel geholpen bij de bouw van het
KidsCare centrum en benadrukte dat het kinderbeleid
van Wilde Ganzen helemaal achter de KidsCare
aanpak staat. Een stimulans voor ons toch al zeer
gemotiveerde team in Kenia, in Holland en voor de
vele KidsCare donateurs. Jullie geld wordt voor 100%
effectief besteed.
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