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Nieuwsbrief Kidscare november 2011
Wij zijn weer terug na een geslaagd werkbezoek in
Kenia. We zijn erg blij met alle stappen die we
tijdens deze reis hebben kunnen maken. De
belangrijkste conclusie die we kunnen trekken, na
het bezoeken van alle Kidscare projecten is: Kidscare
geeft de armste kinderen perspectief en dat werkt
heel positief.
Tijdens onze reis hebben we regelmatig tweets
verstuurd. Omdat niet iedereen deze tweets heeft
gelezen via www.twitter.com/kidscarekenia hebben
wij een selectie van deze berichtjes in deze
nieuwsbrief gezet.
In de nieuwsbrief van december zullen wij een
uitgebreid verslag van dit werkbezoek sturen.
Als u vragen of ideeën heeft komen wij graag met u
in contact!

19 november 2011
Sija Terlouw stond twee dagen
op een winterfair in Krimpen
aan de Lek met Kidscare in
haar stand. Bedankt Sija!
14 november 2011
We zijn terug in Holland. Blij
dat de Kidscare organisatie in
Kenia weer een flinke stap
verder is. We missen de
warmte en onze vrienden.

Met vriendelijke groet,
Gerard en Lisette Geenen
Stichting Kidscare Kenia

Selectie Tweets Keniareis november 2011
31 oktober 2011
De zon staat weer hoog aan de hemel. Lange
bespreking met Ali. Hij wordt per 1 januari fulltime
directeur van Kidscare.
Morgen naar Mangwei. We bezoeken de Kidscare
huishoudens en willen een begin maken met de
verbeterprojecten. Spannend!
1 november 2011
In het veld zie je pas weer hoe groot de verschillen
zijn. Het leven is echt hard voor sommige
huishoudens. Kidscare brengt verbetering.
Grootvader zorgt voor zijn vier kleinkinderen. Hij is
blij dat zij nu naar school gaan en werkt zelf extra
hard in zijn groententuin.
2 november 2011
Sponsor gezocht: 20 schoolbanken. 30 euro per stuk.
Wie neemt de eerste?
Chizi (37) is HIV weduwe. Haar huis is recent
ingestort. Ze woont even bij haar buren. Dankzij
Kidscare gaan haar 7 kinderen naar school. De
koeienstal van Asha is bijna klaar. Is 10 keer beter
dan haar eigen huis. Als het regent gaan ze met haar
5 kinderen in de kerk slapen.
William is 74. Hij zorgt voor 2 jonge kleinkinderen.
Als de kinderen van school komen helpen ze opa.
Opa is trots op ze. Kidscare ook!
3 november 2011
Fantastisch al die lieve reacties op onze oproep om
schoolbankjes te sponseren!
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Oma heeft een tandenloze glimlach van oor tot oor.
Haar kleinzonen gaan dankzij Kidscare naar school
en doen het prima. Mwarta (48 jaar en weduwe)
heeft een nieuw huisje waar ze met haar 6 kinderen
woont. Kidscare maakte het mogelijk.
Het dorpje Mwamose doet het geweldig. De gezinnen
daar zijn spontaan aan hun verbetertraject
begonnen. Geiten en meer mais is het reslutaat.
4 november 2011
Leven begint in Kenia als de zon opkomt. Vandaag
voor het eerst naar Nikapu. Kidscare startte daar in
mei 2011 met 5 huishoudens. Nikapu is heel arm.
Voor 5 huishoudens maakt Kidscare het verschil.
Nummer 6 heeft begrip dat ze niet aan de beurt is.
Anderen zijn armer.
Een vrouw is misbruikt . Heeft een baby. Heeft ook
de zorg voor zusje en 2 broertjes. Kidscare maakt
het mogelijk om daar toch iets van te maken.
15 kinderen uit Nikapu gaan dankzij Kidscare naar
school. Ze hebben een mooi schooluniform. Ze
stralen!
Oma Masudi is zo blij omdat ze nu weet hoe ze voor
haar kleinkind van 1,5 jaar moet zorgen. Dat meisje
is HIV positief.
5 november 2011
Vandaag naar de kippenprojecten in Ngathini. Het
dorp waar we 12 jaar geleden begonnen zijn. Leuk
om onze vrienden daar weer te zien.
Zes mama's hebben een poultry met 100 hydride
kippen. Geven dagelijks in totaal 500 eieren. We
hebben samen gecalculeerd. Er is profit!
Mama Dorcas is langzaam herstellend van een
vreselijk incident. Ze is echt een moedig mens en dat
helpt haar zeer.
Alle 5 koeien in de modelfarm zijn drachtig. We gaan
Heifer vragen om te helpen met de organisatie en
het op de markt brengen van alle melk. We slapen in
een lokaal hotel 200 meter van de Tanzaniaanse
grens.
6 november 2011
Het kerkje in Ngathini is 4 x 8 meter. Vol positieve
energie. Daar gaan we met onze Afrika vrienden
eerst bidden en daarna feesten. Er waren meer
mensen dan in de kerk paste. Daarom werd de dienst
buiten gehouden met zo'n 150 mensen. Zingen en
veel bijbellessen. Na de dienst met iedereen eten.
Zelfs kleine kinderen eten afgeladen borden. Een
flesje drinken erbij maakte het feest compleet.
Zingen en dansen. Speeches over beter
samenwerken. Er zijn echt wel verbeteringen maar
we missen een sterke leider in deze community. Alle
mama's krijgen een oranje tulp en de kinderen een
lollie. We beloven medicijnen voor de medische post
en dat we in maart weer terug komen.
7 november 2011
Vandaag naar Kitsukwa. Een klein dorp op de grens
met Tanzania. In september is Kidscare daar gestart.
Kitsuwaku heeft 5 actieve vrijwilligers. Ze zijn heel
gemotiveerd om hun huishoudens te helpen.
Kidscare gaat ze verder opleiden.
Ook in Kitsukwa zijn er veel aids wezen. Grootouders
of andere familieleden zorgen voor hen. Probleem:
hoe deel je weinig met veel?
Isaac werkt bij het ministerie voor veeteelt. Hij gaat
ons helpen met kleine verbeterprojecten: 1 haan en
3 hennen en vooral veel training. Vandaag is het
weer heel heet. Het loopt met straaltjes van ons af.
We slapen bij Ali thuis. Zal een warme nacht worden.
8 november 2011
Vandaag vergadering met 30 Kidscare vrijwilligers.
Ze zijn super betrokken en willen veel leren om de
verbeterrajecten een succes maken. De children
officer noemde de volgende 4 rechten van het kind:
overleven, bescherming, ontwikkeling en participatie.
Nu naar de volgende vergadering over het
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koeienproject. We gaan nieuwe afspraken maken. De
meeste koeienstallen zijn nog niet klaar. De mama's
van het koeienproject waren teneergeslagen. We
hebben ze een nieuwe deadline gegeven om hun
stallen af te maken. Best moeilijk om hier een
evenwicht te vinden tussen eigen
verantwoordelijkheid en helpen. Ook de mama's
gingen met nieuwe energie weg. Geen excuses meer,
maar prioriteiten stellen. Een melkkoe geeft immers
een nieuwe toekomst.
9 november 2011
Op zoek naar een extra coördinator hebben we een
gesprek gehad met een leuke kandidate. We moeten
echter eerst het profiel herschrijven
10 november 2011
Vandaag plannen voor 2012 maken. Kunnen we nog
meer aansluiten bij bestaande locale structuren en zo
onze kennis en kunde versterken? We gaan in
Kidscare vooral met vrijwilligers werken. Deskundige
mensen met eigen netwerk zijn hier voorhanden en
willen graag meewerken. Een fototoestel is hier een
prima communicatiemiddel. Wie heeft er nog een
bruikbaar digitaal toestel over voor de Kidscare
coördinatoren? Ook hebben we behoefte aan een
paar (sim lock vrije) mobieltjes. Wie kan ons helpen?
11 november 2011
Vandaag is het budget 2012 en 2013 aan de beurt.
Veel rekenen en vooral ook durven bepalen waar 'de
grenzen' van Kidscare moeten liggen. Alles is
besproken. We hebben een lange lijst met acties om
uit te werken.
Afscheid nemen is hier altijd zwaar. Het kidscare
gevoel verbindt ons. We hebben vertrouwen in de
voortgang. In maart zijn we weer hier.
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