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Nieuwsbrief november 2013
Beste KidsCare donateurs,
De County Gouverneur heeft op 22 oktober het
nieuwe KidsCare Centrum geopend. Ruim 300 gasten
waren daarbij aanwezig. Iedereen was onder de
indruk van de prestaties van KidsCare. De
gouverneur bevestigde ook dat KidsCare met haar
thuiszorg voor wees- en hulpbehoevende kinderen
echt het verschil maakt. Hij juichte toe dat KidsCare
haar nieuwe centrum ook open stelt voor andere
kind-georienteerde hulporganisaties. De overheid zal
daar als actieve partner gebruik van maken. Vooraf
gaande aan die mooie woorden hebben de gasten
verschillende korte workshops gevolgd van
partnerorganisaties, zoals het Rode Kruis, de APDK
(gehandicapte zorg) en beambten van de
departementen van Health en van Agricultuur.
Dat het centrum ook facilitair goed uit de voeten kan
werd zichtbaar toen de keukenstaf met enorme
pannen de conferentie ruimte binnen kwamen. Rijst,
aardappelen, een beetje vlees en bananen. Alles
bereid op drie stenen met daaronder een houtvuur.
Dat het heerlijk smaakte bleek wel uit het feit dat al
het eten door de ruim 300 gasten werd opgegeten.
Er was Keniaanse muziek en dans. Wat een feest en
wat een promotie van KidsCare. Het lokale KidsCare
team (inmiddels 12 personen) en wij genoten van
deze mooie dag. We zijn allemaal vol energie en
vastberaden om de KidsCare droom waar te maken:
Gezamenlijk de vele KidsCare kinderen een betere
toekomst te geven.
met vriendelijke groet,
Lisette en Gerard Geenen

We gaan met Mojo (5 jaar) een
uitgebreid assessment doen
om te zien welke stappen we
kunnen zetten met deze zwaar
gehandicapte jongen. Zijn
moeder is vol hoop.
Met de hulp van KidsCare
stuurde Oma Josephine haar
kleinzoon naar school. Voor
haarzelf kocht ze de nodige
medicijnen. Zij kreeg weer de
kracht om mais te planten en
ze kocht 2 geiten. Een
renderend boerenbedrijfje is
het resultaat.
KidsCare gebruikt nu ook een
monitor om de vorderingen
van de huishoudens
systematisch in beeld te
brengen. Een belangrijke stap
voorwaarts in het
kwaliteitsbeleid.
Dankzij haar donateurs kan
KidsCare al veel kinderen
helpen. Blijf ons steunen. Vindt
nieuwe (vaste) donateurs voor
ons of doneer op rekening
5921007 tnv KidsCare Kenia te
Den Haag.

Jiggers
De zanderige grond in de dorpjes rond het KidsCare
centrum hebben veel overlast van Jiggers. Jiggers
zijn zandvlooien die zich nestelen onder de huid van
mensen en dieren. Zonder afdoende behandeling
ontstaan infecties en verdere besmetting. Vooral de
kinderen hebben er last van. Zij lopen in dit arme
gebied zonder schoenen en slapen vaak op de grond.
Het direct contact met het zand maakt ze zeer
kwetsbaar voor de Jiggers.
KidsCare organiseerde drie zaterdagen achtereen
jiggerdagen. Elke zaterdag kwamen er gemiddeld
250 kinderen. Sommige konden haast niet lopen
door de vele wonden op de voeten en benen. Met
Keniaanse en Nederlandse vrijwilligers heeft KidsCare
hard gewerkt om ze allemaal zo goed mogelijk te
behandelen. Na afloop kregen de kinderen, naast een
snoepje, allemaal voorlichting, schoenen (voor zover
de voorraad strekte) en zalf om de voeten en handen
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thuis mee te verzorgen. KidsCare heeft ook het
Departement van Health gevraagd om zelf ook in de
regio actief met jiggerbestrijding aan de gang te
gaan. Alleen met een gezamenlijke aanpak kan de
jigger uit het gebied worden verdreven.

Community Home care
Structurele dorpsgerichte thuiszorg voor wees- en
hulpbehoevende kinderen is een werkwijze die in de
dorpen nog steeds om uitleg vraagt. Hulpverlening
voor de armste kinderen wordt nog steeds
geassocieerd met weeshuizen, voedsel- of
kledingpakketten, tijdelijke huisvesting enz.
In plaats daarvan geeft KidsCare maandelijks aan de
geselecteerde huishoudens een klein geldbedrag.
Over de besteding daarvan mag zelf beslist worden.
De sociaal werkers maken wel afspraken over de
verbeterdoelen die gerealiseerd moeten worden. De
Village chairman en lokale vrijwilligers zijn ook actief
bij de begeleiding betrokken. Samen met KidsCare
zorgen zij ervoor dat het huishouden weer op de rails
komt.
We waren dan ook erg blij dat de Keniaanse pers
meehelpt om de KidsCare werkwijze uit te leggen.
Klik hier om een recent artikel uit een lokale krant te
lezen. Een moeder vertelt in het artikel haar story.
Een resultaat dat er mag zijn. KidsCare is er trots op!
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