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Nieuwsbief Kidscare juni 2011

Kidscare gestart in Nikaphu
Nikaphu is het vierde dorp waar Kidscare is gestart.
In deze nieuwsbrief willen wij een impressie geven
van de wijze waarop Ali, onze projectleider en Omari,
onze coordinator verslag deden van die start. Het
was voor hen bijzonder emotioneel omdat zij
ontdekten dat veel volwassenen en kinderen in
Nikaphu besmet zijn met AIDS/HIV, zonder dat ze
dat zelf weten. Het bestaansrecht van Kidscare is
daarmee nog duidelijker geworden. Ook in Nikaphu
krijgen kinderen en hun verzorgers nu dankzij
Kidscare een menswaardig perspectief.
Nikaphu is een klein afgelegen dorpje (1500
inwoners), 80 km ten zuiden van Mombassa, Kenia.
Net als in de meeste dorpjes in deze regio wonen de
dorpelingen in lemen huisjes. Nagenoeg iedereen
leeft van hetgeen zijn land(je) opbrengt. Al
wandelend over smalle paadjes krijg je de huisjes
tussen het struikgewas in het zicht. Moeders met
kinderen zitten op het erfje voor het huis of werken
op het land.

24 juni 2011
Nu 49 Kidscare donateurs,
bijna de helft van ons doel
voor dit jaar bereikt!
27 juni 2011
Kijk ook naar onze fotogalerij.
Die hebben we uitgebreid met
de rubrieken "moeders" en
"wonen". De beelden uit de
Kidscare dorpen zeggen meer
dan wat we met 1000 woorden
kunnen beschrijven.

Via de village chairman waren de inwoners al op de
hoogte dat er 5 huishoudens voor deelname aan
Kidscare geselecteerd zouden worden. Het zou gaan
om arme huishoudens met weeskinderen, die in een
uitzichtloze situatie zitten. Een moeilijk
selectiecriteria hier, want eigenlijk voldoet ongeveer
ieder huishouden in Nikaphu wel hieraan. Aan de
village chairman en een groepje lokale vrijwilligers
de moeilijke taak om de huishoudens te voorzien van
een armoedenummer. Het Kidscare team had hen
uitvoerig uitgelegd hoe een selectie binnen Kidscare
georganiseerd moest worden.
Ali ging mee op bezoek bij zo'n tiental huishoudens,
die volgens de chairman in aanmerking zouden
komen voor deelname aan Kidscare. Hij deed ons
verslag van die wel heel indrukwekkende bezoeken.
We laten hem aan het woord:

http://www.kidscarekenia.nl/nieuwsbrieven/16.html

1/3

29-8-2018

www.kidscarekenia.nl/nieuwsbrieven/16.html

Ali aan het woord
De chairman klopte aan bij een klein, bouwvallig
huisje. Een zichtbaar zieke man deed open. Hij had
de hele dag nog niets gegeten en zijn twee jonge
kinderen waren bij de buren aan het spelen. Hij
vertelde dat zijn vrouw drie jaar geleden was
gestorven. Waaraan ze was gestorven wist hij niet.
Hij had haar heel lang thuis verpleegd en was toen
zelf ook ziek geworden. Hij was al lang niet meer in
staat om voedsel op zijn landje te verbouwen. Hij en
zijn kinderen hadden daardoor geen voedsel meer.
Zijn kinderen moesten van school af want hij kon het
schoolgeld niet meer betalen. Naar een dokter was
hij nog nooit geweest, want ook dat kost geld. Hij
was aangewezen op hulp van buren, maar die
hadden zelf nauwelijks genoeg. Terwijl hij dit zat te
vertellen zag ik de ratten door het huisje lopen. Ook
zij waren tevergeefs op zoek naar voedsel.
Ali besloot om de man direct mee te nemen naar de
dichtstbijzijnde medische post waar hij een HIV/AIDS
onderzoek kreeg. Hij werd positief getest en kreeg
via Kidscare medicijnen en de nodige informatie om
met deze ziekte om te gaan. Zijn kinderen gaan nu
weer naar school en samen met de Kidscare
vrijwilligers wordt het leven in dit huishouden weer
een beetje menswaardiger gemaakt. De man zelf is
heel blij. De medicijnen geven hem weer wat meer
kracht en hijzelf is vastbesloten om er weer te zijn
voor zijn kinderen.
Het bezoek aan de volgende familie was niet minder
schokkend. Een grootmoeder van 60 jaar had de
zorg gekregen voor Mwanasiti (1 jaar) en haar
broertje Abdhul (6 jaar). Hun moeder was vier
maanden geleden overleden en van beide kinderen
was niet bekend wie de vader was. Er was een
vermoeden dat de moeder overleden is aan AIDS,
maar omdat er nooit een dokter bij is geweest, is
daar verder niks mee gedaan. Ali informeerde naar
de gezondheid van Mwanasiti en al snel werd
besloten dat het kind onderzocht moest worden bij
een medische post. Mwanasiti bleek inderdaad HIV
positief te zijn.
Steeds duidelijker werd het dat de mensen in
Nikaphu helemaal onvoorbereid waren op HIV/AIDS.
Door ongeschooldheid en schaamte was dit
onderwerp onbesproken gebleven in het dorpje. Het
schoolhoofd gaf aan dat er best veel kinderen op zijn
school een slechte gezondheid hadden en dat hij zich
kon voorstellen dat dit met AIDS te maken had. Het
Kidscare team heeft met deze ervaringen direct aan
de noodbel getrokken. De Medical Health Officer is
ingeschakeld en inmiddels is op grote schaal
medische hulp gemobiliseerd. Het bleek nodig, want
veel mensen in Nikaphu zijn besmet met HIV/AIDS.
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Ali is er nog emotioneel over, vooral ook omdat hij
zelf nooit verwacht had dat er zoveel onwetendheid
is in Nikaphu, een dorpje slechts 20 kilometer van
het dorp waar hij zelf woont. Vol energie is het team
in Kenia nu begonnen om het vijfde dorp voor
Kidscare te selecteren. Kidscare kan ook daar weer
voor veel kinderen het verschil maken.

Tot slot
We kunnen en willen nog veel meer kinderen helpen
en daar is geld voor nodig.
Wordt ook donateur en/of help ons om meer
donateurs te vinden. Wij zouden het waarderen als u
deze nieuwsbrief wilt doorsturen naar uw familie,
vrienden en kennissen. Het geld van de donateurs
wordt direct en volledig ingezet voor hulp en
begeleiding van de kinderen. Daar kunt u zeker van
zijn!
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