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5 april de eerste steenlegging
Beste KidsCare donateur,
Binnenkort gaan we weer naar Kenia. We reizen dit
keer samen met Frans Disseldorp (broer van Lisette)
en zijn vrouw Anneke. Er staat ruim 200 kg bagage
klaar en we hebben drie gedoneerde laptops bij ons.
Het wordt vast een bijzonder bezoek met als
hoogtepunt de eerste steenlegging voor het KidsCare
regiocentrum. Dat wordt een hele happening
waarvoor veel "VIPS" zijn genodigd. De VIPS zijn
vertegenwoordigers van de overheid en allerlei
verschillende hulporganisaties. Dit is belangrijk
omdat zo het KidsCare netwerk in de regio weer een
extra impuls krijgt.
Kidscare is in de regio van Kenia al bekend en wordt
zeer gewaardeerd. In de dorpen waar de KidsCare
thuiszorg levert voor wees- en hulpbehoevende
kinderen zijn al mooie resultaten geboekt. Met de
verschillende overheidsdiensten wordt meer
samengewerkt. Tijdens de eerste steenlegging gaan
we weer duidelijk communiceren wat van het
Regiocentrum verwacht mag worden. Bijvoorbeeld
dat het geen opvangcentrum voor kinderen wordt.
Het is een bureau voor hulpverlening aan kinderen.
Een deskundige KidsCare staf helpt de verzorgers en
de kinderen met gerichte informatie en advies. Dit
kan zijn op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid,
onderwijs of juridisch gebied. Waar mogelijk wordt
gericht samengewerkt met meer specialistische
kindgeoriënteerde instanties van de overheid of
andere particuliere organisaties. We verwachten met
het regiocentrum 2000 kinderen per jaar te kunnen
helpen. Het voelt als een hele uitdaging, maar
gelukkig heeft KidsCare in Kenia inmiddels al een
stevige en professionele staf die dit waar kan maken.

Uw bijdrage om het
Regiocentrum af te kunnen
bouwen, in te richten en op te
starten zijn heel welkom.
Stichting KidsCare Kenia, te
Den Haag, bankrekening
5921007.
Wij verzekeren u dat elke
donatie voor 100% in Kenia
aankomt. En door Wilde
Ganzen wordt bovendien elke
euro bestemd voor het
Regiocentrum met 55%
verhoogd.
Bedankt!

In onze volgende nieuwsbrief zullen we jullie
berichten over onze reiservaring. Bedankt dat jullie
met je financiele ondersteuning de groei van
KidsCare mogelijk maken. Steeds meer kinderen
hebben daar profijt van!
Met vriendelijke groeten,
Lisette en Gerard Geenen
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