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Nieuwsbrief oktober 2013
Beste KidsCare donateur,
Is het nieuwe KidsCare Centrum een school of een
weeshuis? De lokale bewoners van de plattelands
provincie Lunga Lunga in Kenia hebben nog steeds
uitleg nodig. Begrippen als "homecare" en
"familycare" zijn niet bekend in Kenia. Vergelijkbare
diensten van een consultatiebureau of een bureau
voor jeugdhulpverlening zijn er niet. Gelukkig zijn de
Chiefs, de dorpsoudsten, de schoolhoofden en andere
ambtenaren al wel goed geïnformeerd. Ze zijn erg
enthousiast en schakelen de sociaal werkers van
KidsCare in als kinderen en jongeren hulp nodig
hebben. Ze begrijpen het concept en vooral dat je
het meest bereikt als je samenwerkt in de
hulpverlening aan kinderen.
KidsCare is een volwassen organisatie geworden. Het
‘Community based Homecare Program’ is dit jaar
goed gestructureerd en werkt effectief voor zo’n 400
hulpbehoevende (wees-)kinderen. Het nieuwe Center
is al in gebruik genomen voor de uitvoering van wat
wij het ‘Centre based Familycare Program’ noemen.
In deze nieuwsbrief gaan we wat nader in op deze
twee hulpprogramma’s.
22 oktober a.s. is de opening gepland van de eerste
twee fases van het KidsCare Centrum. Het wordt een
dag met de nodige workshops voor de gasten. Op die
manier willen we verder duidelijk maken wat
KidsCare voor de kinderen kan beteken. Onze
nachtmerrie is de voorspelling van de Division
Children Officer. Hij gaf aan dat het Centrum
mogelijk overspoeld gaat worden door de vele
kinderen die hulp nodig hebben. We houden die
nachtmerrie maar op een flinke uitdaging!
Bedankt dat jullie met jullie financiële steun dit
allemaal mogelijk maken.
Met vriendelijke groet,
Lisette en Gerard Geenen

Community based Homecare
Het Community based Homecare Programma draait
dit jaar al in 16 dorpen. 80 huishoudens, met zo’n
400 wees- en hulpbehoevende kinderen worden
structureel begeleid en financieel ondersteund om
binnen een periode van 3 jaar (weer) selfsupporting
te kunnen zijn. De afgelopen twee jaar is hard
gewerkt aan een effectieve begeleiding door de
sociaal werkers van KidsCare. Regelmatige
huisbezoeken, gezamenlijke bezoeken aan de
scholen en medisch posten, het dorpsgewijs
verbeteren van de hygiëne door bijvoorbeeld het
maken en gebruiken van toiletten zijn onderdelen
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Moti is 3 jaar en lichamelijk
gehandicapt. Zijn moeder ging
vorige maand voor het eerst
met hem naar het ziekenhuis.
Samen met KidsCare wordt nu
een revalidatieplan gemaakt.
Santi is 13 jaar en werd door
haar moeder uitgehuwelijkt.
De sociaal werker van
KidsCare kreeg het voor elkaar
dat dit huwelijk werd
teruggedraaid. Santi gaat nu
weer naar school.
Emanuel (11) ging niet meer
naar school. KidsCare heeft
uitgebreid met hem en zijn
vader gesproken. Emanuel
gaat zijn leven beteren.
KidsCare blijft hem voorlopig
begeleiden.
Na vijf gesprekken met de
sociaal werker stemde mama
Joshia in om een HIV test te
doen. Ze was positief en krijgt
nu medicijnen. Straks moet ze
weer sterk genoeg zijn om
voor haar vier kinderen
zorgen.
Mama Esther wil niet
meewerken om haar
gehandicapte dochter in het
ziekenhuis te laten
onderzoeken. Ze kan de zorg
voor haar eigenlijk niet aan.
KidsCare blijft met haar in
gesprek.
In het dorpje Mwansefu
hebben alle KidsCare
huishoudens nu een toilet bij
hun huis. Hebben ze samen
met de KidsCare Community
Vrijwilligers gedaan. Ze zijn er
trots op!
KidsCare zoekt in Nederland
nog meer vaste donateurs.
Help je ons om deze te vinden?
Voor 20 euro per maand help
je een compleet huishouden en
geef je toekomst aan de
kinderen.
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van de begeleiding.
De resultaten van de hulpverlening zijn zonder meer
positief te noemen. Er zijn huishoudens waar de
resultaten lijken op kleine wondertjes, maar er zijn
ook huishoudens waar verbetering van de leefsituatie
nog nauwelijks op gang gekomen is. Momenteel
wordt hard gewerkt aan het monitoren van de
resultaten. Als je dagelijks bezig bent met overleven
is het best moeilijk om met KidsCare harde doelen af
te spreken.

We willen in december starten
met de bouw van fase 3 van
het KidsCare centrum. Daar is
ook nog veel geld voor nodig.
Rekening 5921007 tnv
KidsCare Kenia te Den Haag.
Een korte filmpresentatie van
de activiteiten van KidsCare
kun je zien door op deze tekst
te drukken.

Centre based Familycare Programma
et Centre based Familycare Programma omvat
informatie, advies, counseling en trainingen voor
wees- en hulpbehoevende kinderen en hun
verzorgers. De hulpverlening is heel divers. Daarom
biedt KidsCare de hulp aan samen met kind
georiënteerde samenwerkingspartners, zoals Plan
International, Rode Kruis, Young Mothers Care en
diverse Keniaanse (overheids-)organisaties op het
gebied van veiligheid, onderwijs en gezondheid.
Speciale doelgroepen in het programma zijn:
weeskinderen, gehandicapte kinderen, Aids/HIV
geïnfecteerde kinderen en jonge moeders. Gericht op
deze vier doelgroepen zijn nu concrete activiteiten
gepland. Deze maand gaan ze van start.
Leuk is te vermelden dat een Kids-modeltuinen
project is gestart samen met de naburige primairy
school. 30 kinderen hebben op het centrum hun
eigen tuintje en krijgen training om op een moderne
manier voedzame groenten te verbouwen. Doel van
het project is dat de kinderen op hun beurt thuis ook
een modeltuintje starten en het bewijs leveren dat
met nieuwe methodes meer en beter geproduceerd
kan worden.

Uitbreiding bestuur van KidsCare
De groei van KidsCare was ook aanleiding om meer
deskundigheid en capaciteit aan te trekken in het
http://www.kidscarekenia.nl/nieuwsbrieven/40.html

2/3

29-8-2018

www.kidscarekenia.nl/nieuwsbrieven/40.html

bestuur van de Stichting KidsCare. Gekozen is voor
een uitbreiding met bestuursleden die allemaal
praktijkkennis en ervaring hebben met het werken in
ontwikkelingslanden. Praktische toepassing van de
hulpverlening staat immers bij KidsCare voorop. Het
bestuur ziet er nu als volgt uit:
-

Gerard Geenen (voorzitter)
Brent Jochems (secretaris)
Lisette Geenen (penningmeester)
Lynn Buikema
Astrid Geenen
Johan Gelauf
Dick van Rietschoten
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