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Nieuwsbrief November 2015

Beste vrienden van KidsCare,
  

We zijn weer terug in Nederland. Ruim 2,5 week
hebben we samen met Roosmarijn, Frans en Anneke
en het team hard gewerkt in het KidsCare Centrum.
Er was voor ieder genoeg te doen. KidsCare is
inmiddels een grote organisatie. Het beste nieuws uit
Kenia is dat KidsCare en haar team serieus het
verschil maken voor ruim vijfhonderd wees- en
hulpbehoevende kinderen en sinds dit jaar ook nog
voor 43 gehandicapte kinderen. We zijn er trots op
en dat mogen jullie als donateur zeker ook zijn.

Een greep uit de activiteiten waar de Keniaanse
staf en wij mee bezig waren:

We hebben lange gesprekken gehad met het
management over het leidinggeven aan
sociaal werkers. Conclusie hiervan is dat de
sociaal werkers vanaf nu nog meer gefocust
bezig gaan met het werken voor de
geselecteerde kinderen en hun huishoudens.
Ook in Kenia geldt dat hun werk heel
professioneel en effectief moet zijn.

 Drie sociaal werkers hebben we helaas
moeten vervangen. Om het werk goed te
verdelen hebben we een sociaal werker extra
aangenomen. Het team van sociaal werkers
bestaat nu uit 8 personen.

 Onze vrijwilligers Daphne en Iris doen het
geweldig goed. Ze wonen 3 maanden in het
centrum. Hun bijdrage aan het team van
sociaal werkers is geweldig. Mooi hoe mensen
uit verschillende culturen elkaar zo snel
kunnen vinden.

 Met onze gespecialiseerde partner APDK
maakten we goede afspraken over de
behandelingen voor de 43 kinderen met een
beperking. Geweldig wat een progressie
sommige kinderen maken. Niet gek ook want
sommigen zagen nooit eerder een medisch
therapeut.

 We hadden een goed gesprek met SOS
Children Villages uit Mombasa. Zij willen met
hun activiteiten naar het gebied waar
KidsCare actief is komen en zoeken daar
samenwerking voor.

 Met de overheid zijn we weer intensief in
gesprek gegaan. We zijn het eens. KidsCare
wil graag in lijn van de overheid opereren en
daarom worden er maar liefst 5 County
ministeries gemobiliseerd om de raakvlakken
te verkennen. In januari 2016 gaan we daar
concrete stappen voor zetten.

 Met Waridihome (Stichting van Roosmarijn)
hebben we een eerste steen party gehad op
de Chitsukwa Primary School. Twee nieuwe
lokalen en toiletten worden daar nu gebouwd.

 

Het directieteam gaat deze
maand op cursus om in eigen
land financiële bronnen te
mobiliseren.
 
Een stap op weg naar
zelfstandigheid.

Maar vooralsnog heeft
KidsCare jullie hard nodig.
Help ons om voor veel
kinderen het verschil te
kunnen maken.
 
Onze bankrekening is: NL21
INGB 0005921007 KidsCare
heeft een ANBI-erkenning. Uw
donatie is voor de belasting
aftrekbaar.

We gaan dit jaar nog een
wervingsactie doen om meer
(vaste) donateurs voor
KidsCare te werven.
 
Helpt u ons ook daarmee? Vele
handen ........
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Met Pembe Tatu (Stichting van Janny en Dick)
bezochten we onze gezamenlijke
agrarische/economische pilot projecten.
Geweldig hoe de meeste huishoudens daarin
succesvol zijn.

 De verhuur van de conferentiehal,
trainingsruimten en het gasthuis begint nu
echt goed te lopen. Steeds meer
(internationale) organisaties maken er
gebruik van. Er wordt kwaliteit geleverd, want
de klanten komen allemaal terug.

 Tenslotte hebben we ook gediscussieerd over
het actieplan voor 2016. Dat jaar wordt weer
een druk jaar. Steeds meer hulpbehoevende
kinderen en hun verzorgers weten KidsCare te
vinden.

 
Waar we in 2016 precies onze grenzen moeten
zetten weten we nog niet. De behoefte is groot.
KidsCare kan de kinderen veel bieden, maar we zijn
afhankelijk van jullie financiële bijdragen. Helpt u
KidsCare ook volgend jaar weer?
 
Met vriendelijke groet,
 
Lisette en Gerard Geenen
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