Lunga Lunga, Kenia, mei 2012

Miujiza!
Reisverslag van Lisette en Gerard Geenen. Om privacyredenen zijn foto’s, namen en
gebeurtenissen niet altijd aan elkaar gekoppeld.

Thuiszorg voor (wees)kinderen in Kenia
Na een kleine twee jaar is het zes mama’s
gelukt om hun eigen koeienstal te bouwen.
Ze zijn goed getraind en hebben nu van
Kidscare een jonge melkkoe gekregen. Er is
veel vraag naar melk in hun dorp. De koe
zal voor een goed inkomen voor het hele
huishouden zorgen.
De eerste twee nakomelingen van de koe
geeft de mama terug aan Kidscare. Op die
manier krijgen nog veel meer huishoudens
plezier van het koeienproject. Een van de
mama’s vertelde dat ze haar koe ‘Miujiza’
heeft genoemd. In Swahili taal betekent dat
mirakel. Het blije gezicht van deze mama
spreekt boekdelen. Het ooit hebben van
zo’n hoogwaardige melkkoe lag ver buiten
haar verwachtingen.

Thuiszorg voor (wees)kinderen in Kenia
Daniel is 72 jaar. Hij zorgt samen met zijn
vrouw voor de drie jonge kinderen van zijn
overleden dochter. Daniel is een zorgzame
en hard werkende man. Hij heeft een kleine
akker en hij wil nu met steun van Kidscare
een wat groter land huren.
Hij heeft berekend dat hij na drie of vier
oogsten zelf dat extra land kan kopen. Hij
straalt bij die gedachte, want dan is zijn
familie niet meer afhankelijk van de
financiële support van anderen. Zijn drie
kleinkinderen gaan helpen om het land
gereed te maken. Alles gaat hier nog met
handgereedschap en dat is best zwaar. Ze
kijken vol trots naar hun opa, die hen al
veel geleerd heeft over het verbouwen van
mais, rijst, suikerriet, rode pepers, spinazie
en tomaten.

Thuiszorg voor (wees)kinderen in Kenia
Matano is kleermaker. Zijn vrouw stierf
door aids en dus zorgt Matano zelf voor zijn
vijf zoontjes. Zelf is hij ook ziek geworden.
Zijn aidstest bleek positief. Hij is gelijk
medicijnen gaan nemen en dat houdt hem
redelijk stabiel.
Matano is geschrokken van de sociale
isolatie waarin hij en zijn kinderen
terechtkwamen. Vrienden kwamen niet
meer. Buren wilden hem geen hand meer
geven. De kleermaker kreeg nog maar
weinig opdrachten. Matano en Kidscare
gaan nu samenwerken om ‘het leven met
aids’ in het dorp beter bespreekbaar te
maken. Dat is hard nodig want er zijn in zijn
dorp heel veel mensen besmet met aids. De
meesten willen het niet weten totdat ze te
ziek zijn om het te ontkennen.

Thuiszorg voor (wees)kinderen in Kenia
De echtgenoot stierf tijdens de
zwangerschapsperiode van zijn tweede
vrouw. De vrouw stierf tijdens de bevalling.
Haar baby en de vier andere nog jonge
kinderen gingen automatisch naar de eerste
vrouw van de man. Zij is al 66 jaar oud,
maar vastbesloten om voor al haar nieuwe
pleegkinderen te zorgen.
De baby noemde ze Gift omdat ze door
hem haar verdriet kon verwerken. Wij zaten
op een houten boomstam naar haar te
luisteren. Baby Gift zat op haar schoot en
haar pleegkinderen stonden om haar heen.
Gift gaf iedereen een troostende glimlach.
De vrouw had tranen in de ogen en wij ook.

Thuiszorg voor (wees)kinderen in Kenia
Het op moderne wijze houden van een
kippenfarm is niet zo eenvoudig. Dat
ondervonden de zes mama’s in Ngathini.
Ieder heeft nu een nieuwe kippenstal met
100 kippen. De eerste maanden van de
legperiode hadden ze met elkaar zo’n 500
eieren per dag. Er kwam flink wat geld
binnen.
Maar de prijs van het voer ging ineens
omhoog en na een stevig onweer stopten
de kippen massaal met eieren leggen. Na
overleg met de veearts zijn alle kippen
verkocht. Nieuwe kuikens en een nieuw
soort voer moeten voor betere tijden
zorgen. Er wordt door de mama’s druk
gerekend. Ze zijn echte businessvrouwen
geworden en dan doe je alles om nieuwe
tegenvallers te voorkomen.

Thuiszorg voor (wees)kinderen in Kenia
De man van mama Beo is twee jaar geleden
overleden aan aids. Beo’s aidstest is
positief. Drie maanden geleden werd haar
jongste kindje geboren. Ze heeft nu zeven
heel jonge kinderen. In haar dorp is haar
familie vorige maand geselecteerd voor
deelname aan Kidscare.
Beo krijgt het niet meer voor elkaar om
haar gezin draaiend te houden en heeft
hulp nodig. De Kidscare vrijwilligers zijn
begonnen met medische assistentie te
geven aan dit gezin. Als dat gelukt is wordt
het hutje weer leefbaar gemaakt en
worden de oudste kinderen begeleid om op
het juiste niveau in te stromen op de
dorpsschool. De eerste stappen naar een
menswaardig bestaan zijn voor deze
kinderen gezet.

Thuiszorg voor (wees)kinderen in Kenia
Groot was de verrassing toen we de
modelfarm in Ngathini bezochten. Maar
liefst zes kalfjes waren er geboren. Dat
moest gevierd worden. Alle farmworkers
waren aanwezig en wij kregen veel lovende
woorden.
Nu pas begrijpen ze de grootschaligheid van
het melkkoeienproject en de economische
betekenis ervan voor het dorp. Er moeten
wel nieuwe markten gezocht worden, want
er is een overschot aan melk. Er moet een
soort coöperatie komen. Oude plannen
kwamen weer op tafel. We beloven dat we
meer gaan samenwerken. Niet zozeer als
donors, maar als bevriende adviseurs die
helpen met het uitbouwen van de business.
Een flinke stap voorwaarts.

Thuiszorg voor (wees)kinderen in Kenia
Kidscare heeft haar staf uitgebreid met vier
actieve locatievrijwilligers. Deze vrijwilligers
zijn getraind door de District Children
Officer en werken ook voor deze
overheidsfunctionaris als kinderen in hun
locatie sociale of juridisch hulp nodig
hebben.
De locatie vrijwilliger gaat de geselecteerde
dorpen in hun locatie begeleiden bij de
Kidscare-activiteiten. De vrijwilligers
werken vanuit hun hart. Ze willen dat alle
kinderen naar school gaan en geven
speciale aandacht aan het voorkomen van
kindermisbruik en zwangerschappen bij
schoolmeisjes. Kinderen hebben hun
rechten en daar gaan zij voor. Een kleine
onkostenvergoeding is voor hen voldoende
om vol energie hun Kidscare werk te doen.

Thuiszorg voor (wees)kinderen in Kenia
Kidscare werkt nu samen met acht dorpen
in het gebied Lunga Lunga. Dit aantal gaan
we dit jaar uitbreiden naar vijftien. Veel
dorpen hebben zich reeds voor selectie
aangemeld. De armste dorpen krijgen
prioriteit.
Ieder dorp heeft een werkgroep van vijf
community vrijwilligers, die met Kidscare
samenwerken om de (wees-)kinderen van
de vijf armste huishoudens in het dorp te
begeleiden. De community vrijwilligers
krijgen begeleiding en training van Kidscare.
Ze moeten de werkwijze van Kidscare
kennen en leren hoe je kinderen en hun
verzorgers kan begeleiden. De community
vrijwilligers groeien snel in hun nieuwe
functie, vooral omdat er direct al zoveel
verbeteringen zijn in de huishoudens.

Volop verbeteringen!

• Alle kinderen > 4 jaar gaan naar school;
• Alle kinderen krijgen medische hulp;
• Er is nu meestal genoeg voedsel;
• Geïsoleerde huishoudens zijn meer onderdeel
van een sociale dorpsgemeenschap;
• De huisjes zijn verbeterd en in sommige
gevallen zelfs vernieuwd;
• Sommige verzorgers hebben al meer bouwland
in gebruik;
• Sommige verzorgers hebben enkele kippen of
geiten gekocht;
• De huishoudens in de pilotdorpen starten met
structurele economische verbetertrajecten;
• Kidscare brengt perspectief in het huishouden
en dat brengt een verrassende positieve energie!

Thuiszorg voor (wees)kinderen in Kenia

Kidscare Centrum
Kidscare heeft inmiddels haar meerwaarde bewezen. We willen de organisatie stevig
en duurzaam neerzetten en daar hoort ook een Kidscare Centrum bij. Dat centrum
krijgt de volgende functies:
•
•
•
•

Een compleet informatie en adviescentrum voor alle hulpbehoevende
(wees)kinderen en hun verzorgers in de regio Lunga Lunga uitgevoerd in
samenwerking met andere overheids- en particuliere hulporganisaties.
Een administratief en coördinerend centrum voor de Kidscare
activiteiten/vrijwilligers.
Een modelfarm voor trainingen bij economische verbeterprojecten en
voor het creëren van eigen inkomen ter dekking van de (centrum)kosten.

Het bouwen van zo’n centrum zal 1-2 jaar in beslag nemen. Natuurlijk is ook daar de
nodige fondsvorming voor nodig. We gaan deze zomer het plan voor het Kidscare
Centrum nader uitwerken en een (financiële) haalbaarheidsstudie doen. Heeft u
ideeën en/of wilt u met ons meedenken over de bouw, inrichting en fondsvorming van
het Kidscare Centrum dan bent u van harte welkom!

Over Kidscare
Kidscare is een ANBI-erkende stichting die in 2010 is opgericht in Nederland en Kenia. De oprichters
Lisette en Gerard Geenen en in Kenia Ali Mwaziro hebben meer dan 10 jaar ervaring met het werken
voor de allerarmsten. In Zuidoost-Kenia zijn veel weeskinderen die vooral traditioneel worden
opgevangen bij familieleden, die op of onder het bestaansminimum leven. Opvang in weeshuizen is
door de grote aantallen weeskinderen een onbetaalbaar alternatief. Bovendien groeien weeskinderen in
een weeshuis vaak te geïsoleerd op en dat maakt het moeilijk om later terug te keren naar het leven in
hun eigen dorp.
Kidscare steunt met begeleiding en een klein geldbedrag (15 euro per maand) de armste huishoudens
met weeskinderen. Met dat geld moeten alle kinderen in dat huishouden verzekerd zijn van voldoende
voedsel, kleding, medische zorg en onderwijs. Ook moeten ze actief meedoen aan verbetertrajecten.
Inmiddels is gebleken dat de begeleiding, financiële bijdrage en strikte voorwaarden voldoende zijn om
een positieve spiraal te creëren.
Kidscare wil in 2013 in zo’n 20 plattelandsdorpjes actief zijn. In totaal worden er 100 huishoudens
geselecteerd met bij elkaar zo’n 500 kinderen. De lokale Kidscare-organisatie wordt voor het grootste
deel gedragen door vrijwilligers. Mensen die zich het lot van de armsten in hun dorp aantrekken. Ze zijn
de eerste schakel bij de begeleiding en worden extra gemotiveerd door het brede trainingsprogramma
van Kidscare. Een belangrijke ervaring van de vrijwilligers is dat je door een goede samenwerking veel
kunt bereiken.
In Nederland werkt Kidscare uitsluitend met vrijwilligers. Het geld dat Kidscare krijgt van haar
donateurs wordt voor 100% besteed in Kenia. Er zijn geen overheadkosten. Donateurs worden
regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van de projecten en kunnen zo zien dat hun
donatie ook echt werkt! Meer informatie op: www.kidscarekenia.nl
Uw donatie is welkom op rekeningnummer 5921007 ten name van Stichting Kidscare Kenia.

