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Nieuwsbrief juni 2013

Beste KidsCare Vrienden,
  

We willen jullie allemaal van harte uitnodigen voor de
informatiebijeenkomst van KidsCare op 12 juni a.s.
Het wordt een avond vol inspirerende informatie met
als speciale gast Roosmarijn Wasseveld die haar
KidsCare Kenia ervaring van de laatste 6 maanden
graag met jullie wil delen.

  
Het programma:
19.30 uur Inloop met koffie
20.00 uur Voorstellen van het nieuwe KidsCare
bestuur
Korte diapresentatie
Voortgang aanpak (wees) kinderen in inmiddels 15
plattelandsdorpen
Voortgang bouw en start van het nieuwe
regiocentrum
Samenwerken aan kwaliteit
Ideeen voor nieuwe fondswerving
Discussie 
22.00 uur Sluiting

  
We zouden het leuk vinden als jullie als donateur
iemand meenemen die overweegt om zelf ook
(vaste) donateur te worden!
 
Omdat we nog niet weten hoeveel mensen we
kunnen verwachten is er nog geen locatie bepaald.
Het wordt in ieder geval in Den Haag of directe
omgeving. We verzoeken jullie om zo snel mogelijk
(uiterlijk zaterdag 8 juni) aan te geven of en met
hoeveel personen je aanwezig zal zijn. Tijdig ontvang
je dan van ons de adresgegevens van de locatie.
 
Met vriendelijke groet,
 
Lisette en Gerard Geenen
 

Ervaring veldbezoek Anneke

Ik ben een westerse vrouw, opgegroeid met alle
gemakken van deze tijd. Daar sta ik dan voor een
hutje, voor de mensen daar een huisje, een thuis
voorlopig. Papa is dood, mama heeft aids, 5 kinderen
en zorgt ook nog voor 2 kleinkinderen. Het is de
bedoeling dat er een nieuw huis komt. De oudste
zoon is geestelijk gehandicapt en heeft het huis
verbrand. Het skelet van het nieuwe huisje staat
maar daar is ook alles mee gezegd. De dochter van
14 kijkt naar de foto die ik van haar heb genomen,
ze lacht verlegen. Ondertussen vertelt ze dat ze te
weinig eten hebben. Mijn hart is er groot genoeg
voor maar je kan nooit genoeg geven.
 
Gelukkig zitten ze nu in het KidsCare programma.
Dat zal uiteindelijk een ander huisje opleveren, een
buiten keuken en buiten wc. Het meisje gaat naar

KidsCare heeft inmiddels in 15
dorpen de zorg voor 75
huishoudens. Ruim 375
kinderen krijgen daardoor
beter voedsel en huisvesting.
Zij kunnen nu naar school en
naar de dokter gaan.
 
De bouw van het KidsCare
Regiocentrum loopt ondanks
heftige regens drie weken voor
op het schema.

Er wordt gelijktijdig hard
gewerkt om samen met
partnerorganisaties een goede
start van het Regiocenter te
kunnen maken.
 
De eerste twee deelbetalingen
voor het Regicentrum zijn
samen met Wilde Ganzen
gedaan. De derde betaling
komt deze maand.

Voor de 4e en de 5e betaling
zijn we nog fondsen aan het
werven.
 
Uw ideeen over de
fondswerving voor KidsCare
zijn van harte welkom. Wilt u
zelf doneren dan kunt u dat
doen op rekening nummer
5921007 t.n.v. KidsCare Kenia,
te Den Haag.
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school en spreekt goed Engels. Het is een pittig ding,
zij komt er wel maar dan moeten de aidsremmers
wel goed werken zodat mama nog kan moederen en
zij kind kan zijn en haar school afmaken.
 
In sjalah, tuta o nana tena. Als god het wil zien we
elkaar weer. Ik hoop het!
 
Anneke Disseldorp
 

Hij is zo geboren

Tijdens ons bezoek aan het plattelands dorpje Mshiu
ontmoeten we voor een lemen hutje een klein
broodmager jongetje. Zijn moeder droeg hem op de
arm, want hij kon zelf niet staan. We schatten de
leeftijd van het kindje op 2 jaar. Tot onze verbazing
vertelde de moeder dat hij 5 jaar oud was en dat zijn
ontwikkeling sinds zijn geboorte zwaar achter was
gebleven. moeder had wel contact met hem, maar
zowel lichamelijk als geestelijk reageert hij heel
beperkt.

  
De moeder bleek nog drie kleine kinderen te hebben.
Een vader was er niet. De familie leeft van hetgeen
de kleine samba (tuin) hen geeft. Geld om naar de
dokter of school te gaan is er niet. Heel raar voor ons
was dat moeder geen enkele vraag over de medische
situatie van haar gehandicapte zoontje kon
beantwoorden. Ze zorgt heel goed voor hem, maar
bij een dokter is ze nooit geweest.
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