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Nieuwsbrief november 2012
Beste KidsCare vrienden,
We hebben ook deze reis weer veel stappen kunnen
maken. We hebben 4,5 hectare grond gekocht voor
het nieuwe KidsCare Regiocentrum en we hebben het
KidsCare management in Kenia uitgebreid met
Roosmarijn en met Catherine. Zij hebben de
verantwoordelijkheid op zich genomen van
respectievelijk de kwaliteit van de kinderzorg en van
het realiseren van gebouwen en inrichting van het
KidsCare Regiocentrum. Ali onze directeur in Kenia is
heel blij met beide dames (zie onderstaande foto).
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 volgende nieuwsbrief zullen wij een
uitgebreider verslag van ons werkbezoek opnemen.
Heb je opmerkingen, vragen of ideeën dan horen we
dat graag!

KidsCare gaat samenwerken
met Roosmarijn
zij wordt voor 6 maanden de
deputy director van KidsCare
in Kenia
Roosmarijn heeft de stichting
WaridiHome opgericht
Lees hier de blog van
Roosmarijn over de
samenwerking
Kidscare is ook te vinden op
Facebook
Volg Kidscare nu ook door de
pagina van Kidscare op
Facebook te liken, u komt hier
via deze link

Met vriendelijke groet,
Gerard en Lisette Geenen

Tweets tijdens Keniareis oktober
24 oktober:
Bwiti School ontving ons hartelijk. Billy en Sunny
starten met hun docententraining. Bwiti heeft thans
weinig organisatie. Dat is wel nodig.
Heel veel kinderen in de klas. De meesten zitten op
de grond zonder lesmateriaal. Succes Billy en Sunny
met jullie training. Een uitdaging.
De KidsCare organisatie in Kenia wordt versterkt. We
zijn blij met de komst van Roosmarijn. Zij gaat Ali 6
maanden helpen als deputy!
Roosmarijn is een ervaren sociaal werker, die
KidsCare naast meer structuur ook inhoudelijk met
de kwaliteit van de thuiszorg kan helpen.
25 oktober:
Goed nieuws! We hebben een mondeling akkoord
over de koop van ruim 4 hectare grond voor het
KidsCare regiocenter. Weer een mooie stap.
Een moeder met een geestelijk gehandicapt kindje
van 3 jaar was nooit voor onderzoek in het
ziekenhuis. We gaan proberen dat te veranderen.
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27 oktober:
Een nieuw KidsCare dorp is heel geïsoleerd. Heel arm
en arm leven er samen. KidsCare maakt duidelijk hoe
arm heel arm kan helpen.
Mama en haar jonge zoon leven op het maïszoldertje
omdat beneden de lemen muurtjes zijn verdwenen.
KidsCare gaat helpen.
De groep mama's in Ngathini hebben nog last van
'kippenziektes'. Er wordt nog geen winst gemaakt,
maar als echte ondernemers houden ze vol.
28 oktober:
30 farmwerkers in Ngathini onderzoeken hoe ze een
cooperatie kunnen vormen. KidsCare gaat helpen.
Eerst werken aan onderling vertrouwen.
Zingen, dansen en bidden in het kleine kerkje in
Ngathini. In twaalf jaar hebben we daar veel echte
vrienden gekregen.
'Warmte' heeft hier niet alleen te maken met de
temperatuur. Het zijn vooral heel veel lieve
Keniaanse mensen die je dat laten voelen.
30 oktober:
Sportdag op Bwiti School. Na afloop brood met boter
en suiker voor 450 leerlingen om het 40 jaar huwelijk
van Billy en Sunny te vieren.
Vergadering met Ali en Roos. Vandaag stond
kwaliteitsverbetering van 'homecare ' centraal. We
maken stappen dankzij werkervaring van Roos.
Billy en Sunny positief terug van een dag
teacherstraining. De leraren zijn heel open. Ze willen
vooral veel leren van deze 2 praktijkmensen
31 oktober:
Lange gesprekken over volgende stappen van
KidsCare. Plattegrond en bouwtekeningen vragen
aandacht. KidsCare gaat nog meer kinderen helpen.
Bezoek aan huis voor jonge moeders. Geweldig wat
daar gedaan wordt. We gaan samenwerken want er
zijn zoveel 'kindmoeders' in de regio.
1 november:
De KidsCare organisatie wordt verder versterkt met 2
goed opgeleiden sociale werkers. De werving krijgt
prioriteit.
3 november:
Zojuist afscheid van Ali genomen. Altijd wat
emotioneel. Ali is vol goed moed zeker ook omdat
Roos hem de komende 6 maanden gaat helpen.
De heftige regenbuien van vandaag zullen ons helpen
om weer aan het Nederlandse klimaat te gaan
wennen. Het was een geweldig bezoek.
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