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Inhoud nieuwsbrief
• Oktober bezoek aan Kenia
• Kerstactie in uw bedrijf
• Korte berichten

Oktober bezoek aan Kenia
We hebben weer een intensief programma gemaakt
voor ons oktober bezoek aan KidsCare. Het meest
belangrijk vinden we dat we concrete afspraken
kunnen maken met de County overheid over de
vernieuwde aanpak van het Community Based
Homecare Programma voor weeskinderen. Dat
programma wil KidsCare verder uitbreiden in 24
dorpen. Gepland is dat de komende 3 jaren 360
huishoudens met zo’n 1800 kinderen aan het
programma meedoen. Dat moet lukken als de overheid helpt met een
agrarisch/economische impuls voor de deelnemende huishoudens. De intentie is al
uitgesproken door de betrokken ministeries. Nu nog de concrete acties vastleggen.
Wilde Ganzen heeft aangegeven dat zij het nieuwe programma, in het bijzonder zo’n
samenwerking met de overheid, zeer positief vinden. Als alles volgens plan verloopt
kunnen we de komende jaren ook op hun financiële steun rekenen.
Natuurlijk gaan we ook stappen maken met het
programma voor kinderen met verstandelijke en/of
lichamelijke beperkingen. Het KidsCare team werd
onlangs uitgebreid met een sociaal werker die ervaring
heeft met deze doelgroep.
Tijdens onze reis zullen we via facebook berichten over
de voortgang plaatsen. Volg je KidsCare al op
facebook: www.facebook.com/KidsCareKenia
Lisette en Gerard Geenen

Kerstactie in uw bedrijf
We zijn op zoek naar bedrijven/organisaties die tijdens hun kerstactie aandacht
willen geven aan het mooie werk van KidsCare, in het bijzonder aan de hulp voor
kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Er zijn heel veel mogelijkheden om dat te doen en wij denken en werken graag mee
om passende activiteiten voor de kerstactie te ontwikkelen. Kent u
bedrijven/organisaties die daar met ons over zouden willen praten? Lees meer
hierover door op deze link te klikken en/of neem contact met ons op via
Info@kidscarekenia.nl
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Kort nieuws:
Tijdens diverse activiteiten van het wijkberaad van de Vruchtenbuurt in Den
Haag wordt aandacht besteed aan KidsCare. Aan het einde van het jaar wordt
bekend gemaakt hoeveel geld er tijdens die activiteiten is ingezameld.
Wij gaan in november/december presentaties houden over KidsCare in het
buurthuis en bij drie kerken. Leuk om met belangstellenden in gesprek te gaan
over de thuiszorg op het platteland van Kenia.
Roosmarijn Wasseveld viert op 22 oktober voor de vijfde keer haar verjaardag
met ons bij KidsCare in Kenia. Roosmarijn geweldig dat je al jaren inzet voor
KidsCare.
We moeten het jaar nog evalueren, maar nu al is duidelijk dat KidsCare dankzij
uw steun voor veel kinderen het verschil weet te maken.
Bedankt en blijf ons steunen. Ons rekeningnummer
is NL21INGB0005921007 ten name van Stichting KidsCare Kenia. KidsCare
heeft een ANBI-erkenning. Uw donatie is voor de belasting aftrekbaar.

Stichting KidsCare Kenia
Mispelstraat 21
2564 TP Den Haag
T. 070-3250288
E.info@kidscarekenia.nl
K.v.K. 51352702
IBAN: NL21 INGB 0005921007
Bezoek ook onze website en blijf ook op de hoogte via onze Facebookpagina.
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