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Nieuwsbrief juni 2012
Beste Kidscare vrienden,
Kidscare heeft deze maand de selectie van vijf
gezinnen in Lwayoni, het 9e Kidscare dorp afgerond.
In deze nieuwsbrief vind je het indrukwekkende
verslag van een van deze gezinnen en er is aandacht
voor de 'dag van het Afrikaanse kind' waar Kidscare
op indrukwekkende wijze aan meedeed. We zijn er
trots op dat Kidscare in de regio al een krachtige
plaats weet in te nemen als voorvechter van de
rechten van het kind!

Het verhaal van Mwanakombo

Mwanakombo (25 jaar) is moeder van vier jonge
kinderen (10, 7, 5 en 2 jaar oud). Haar man heeft
haar verlaten en door haar chronische ziekten (Aids
en TB) is ze niet in staat om voor zichzelf en haar
gezin te zorgen. Zelf is ze nooit naar school geweest
en haar kinderen gaan niet naar school omdat het
schoolgeld niet betaald kan worden. Ze heeft
dringend hulp nodig en is daarom geselecteerd voor
deelname aan Kidscare.
Enkele citaten uit het bezoekrapport:
- Het huis, gemaakt van modder, houten palen en
gras, is in zeer slechte conditie. Er is een bed en
muskietennet in het huis en dat staat direct naast de
kookplaats.
- De moeder maakt een volkomen uitgeputte en
hulpeloze indruk. Ze is erg bang dat ze haar kinderen
infecteert. Familie en buren blijven ook om die reden
weg.
- Luvuno, de oudste dochter (10 jaar) gaat niet naar
school en zorgt voor het hele gezin, doet de was,
zorgt voor de groentetuin en kookt.
- Meestal is er in het gezin een maaltijd per dag.
Luvuno 'leent' dat voedsel van mensen in de
community.
- Luvuno zou zo graag naar school willen. Ze kreeg
een grote glimlach toen Kidscare haar vertelde dat ze
straks net als andere kinderen naar school mag.

Kidscare komt op voor de
rechten van het kind.
De wetten zijn er wel, maar
hoe kan je dat weten als jij en
je ouders nooit naar school
zijn geweest?
De locatie chief zorgt voor de
handhaving van de wetten.
Hij heeft een mooie motor en
gaat daarmee van dorp naar
dorp. Maar wat als hij dringend
nodig is?
De stafleden van Kidscare zijn
opgeleid om trainingen te
geven over de rechten van het
kind.
Bij urgente situaties assisteren
zij het dorpshoofd om op de
juiste wijze de overheid in te
schakelen.

Kidscare gaat allereerst samen met het dorpshoofd
zorgen voor verbetering van de gezondheid van
Mwanakombo en de kinderen. Ook wordt er gezorgd
dat er dagelijks voldoende voedsel is. De kinderen
gaan dan naar school en hopelijk kan zo stap voor
stap een positieve spiraal worden ingezet.
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Dag van het Afrikaanse Kind

16 juni was het 'the day of the Africa child' en daar
deed Kidscare in Kenia aan mee. De dag voor het
Afrikaanse kind wordt jaarlijks georganiseerd ter
gelegenheid van de herdenking van de opstand in
Soweto in 1976. Het was een hele happening waar
zo'n 3000 voornamelijk kinderen en jongeren aan
meededen. Verbetering van de bewustwording van
de rechten van het kind is de inzet van deze dag. Met
zang en toespraken werd hier op ingegaan. De
ervaringen van Kidscare onderschrijven de noodzaak
van dit soort dagen. Vooral weeskinderen,
gehandicapte kinderen en tienermeisjes hebben in
deze regio meer wettelijke bescherming nodig.

De trotse Kidscare directeur schreef
enthousiast over deze dag:
We are very proud of the past Children's Day as
Kidscare made a very important impact to the Lunga
Lunga Community. Above children being happy, it
was very educative as children could speak to the
crowd and share various achievements help and
inspire other children to work hard. Children could
say poems on their rights.
As an NGO among others we told people what we
exactly do in the communities and spell out our
principals, vision and mission. We inspired the
communities to work with us closely and how we can
be reached. The Kidscare KCVs also were explaining
Kidscare to people. They were all in Kidscare T-shirts
and it was really a proud team.
The local administrators were also informed on the
operations and were impressed. There were many
NGOs and we participated as a team, all having the
interest of the children. The network is still growing.
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Much regards,
Ali S. Mwaziro
Director - Kidscare Kenya
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