
Beste KidsCare vrienden 
 
We zijn weer terug uit Kenia. Het was een intensief bezoek waarin we wat ‘reparaties’ aan de 
organisatie moesten doen, maar vooral zagen dat KidsCare erin slaagt om voor steeds meer kinderen  
het verschil te maken. Omdat  jullie dat financieel mogelijk maken willen we jullie graag met wat 
korte punten en wat foto’s informeren over ons bezoek: 

 Als altijd was het weerzien bijzonder. We hebben in Kenia zoveel vrienden. Dat was zeker 
ook voor Roosmarijn Wasseveld die gedurende deze twee weken hard met ons meewerkte. 

 Het was continue warm en vochtig. De korte regentijd komt er aan.  

 Veel energie is besteed aan het management van KidsCare. George is de nieuwe Deputy 
geworden en samen met Ali gaat hij ‘faciliterend en coachend’ leiding geven om een 
professioneel team van inmiddels 17 medewerkers. 
 

 
 

 Ons motto voor de managementsturing is: Share the vision and do your own part! Het team 
begreep het en wordt nu betrokken bij een heldere taakverdeling voor iedereen.  

 KidsCare zorgt voor zo’n 90 hulpbehoevende huishoudens met zo’n 450 kinderen. Met die 
zorg wordt echt het verschil gemaakt. De kinderen gaan naar school, krijgen medische zorg 
en voldoende voeding. De huishoudens worden meer ‘stabiel’, komen uit hun isolement en 
doen mee aan economische projecten. Een positieve spiraal is gevormd. 
 

 



 De geselecteerde huishoudens zijn zelf ook heel creatief aan het samenwerken. Zo werd 
onderling besloten om bij 5 huishoudens in een dorp een kippenhok te bouwen en te 
voorzien van kippen. Er werd geloot en samen werd bij nummer 1 gestart. Bouwen met 
traditioneel materiaal en aan het eind van de maand kocht ieder een kip voor dat eerste 
huishouden. Samen bouwen, ervaring opdoen en ook nog een hoop plezier hebben. 

 Cassie is een dove moeder. Ze is weduwe en heeft 3 kinderen. Samen met KidsCare besloot 
ze om een bestaan op te bouwen als ‘wasvrouw’. Een kleine investering in zeep was het 
beginpunt. Ze heeft al de nodige klanten en heeft plannen om haar lemen hutje te 
verbeteren. Slim toch.    
 

 
           

 In twee dorpen traint KidsCare samen met Pembe Tatu zo’n 40 huishoudens. De streek is 
zeer droog en het is heel moeilijk om daar iets agrarisch van de grond te krijgen. Isaac Mulei , 
de trainer leert de moeders om stukken grond geschikt te maken voor landbouw. Grote 
kuilen moeten daarvoor worden gegraven en opnieuw gevuld. Wie de nodige zaaigrond 
heeft gerealiseerd krijgt les in het telen van tomaten en spinazie. in de volgende fase van het 
programma komt daar ook nog bij het ‘modern’ omgaan met kippen en met geiten. 

 We hebben onder een grote boom een vergadering meegemaakt van de 40 moeders. Ze zijn 
zo blij en stralen kracht uit. Vast besloten om er samen iets goeds van te maken. Isaac laat ze 
een voor een naar voren komen om te vertellen hoeveel ze al verdiend hebben met hun 
groente. Een competitie die zichtbaar stimulerend werkt. 
 

 



 Ontroerd waren we bij ons bezoek aan Modi. Hij is 7 jaar en is sinds zijn geboorte zwaar 
gehandicapt. Toen KidsCare hem in het programma opnam kon hij nagenoeg niks. Hij kreeg 
betere voeding en therapie. Nu kan hij zitten en in contact zijn met anderen. Zijn moeder 
zorgt goed voor hem en is dolgelukkig. Modi wordt alleen te zwaar voor haar. Om met hem 
naar therapie te gaan moet ze ver reizen. Modi krijgt daarom nu een rolstoel van KidsCare. 
Geloof ons dat we blij waren met een ‘smile’ van hem. Die ‘smile’ is volgens ons ook voor 
jullie bedoeld. Zonder al jullie financiële hulp zou het immers niet mogelijk zijn om kinderen 
als Modi te helpen.    

  

 
 
Er zijn in onze regio veel kinderen die hulp behoeven. Zonder die hulp krijgen ze niet de kans om een 
toekomst op te bouwen. KidsCare helpt hen.  
   
Hebben jullie vragen of suggesties. We horen het graag. 
 
Lisette en Gerard Geenen 

 


