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Nieuwsbrief september 2012
Beste KidsCare vrienden,
Deze week kregen we het bericht dat Wilde Ganzen
mee financiert aan de bouw van het nieuwe KidsCare
multifunctionele regiocenter. We zien dat als een
erkenning van ons plan en als een geweldig steun om
in de komende maanden het gebudgetteerde bedrag
van maar liefst 150.000 Euro bijeen te brengen.
Wilde Ganzen financiert 55% van ons actieresultaat.
Dat betekent dat iedere Euro die we ophalen met 55
cent wordt verhoogd. Op deze wijze sponsort Wilde
Ganzen 35% van het totale budget.

Wilde Ganzen staat achter het
bouwplan voor het
multifunctionele KidsCare
center

Zoals je in deze Nieuwsbrief kunt lezen zijn er deze
maanden al de nodige inzamelacties op gang
gekomen. Geweldig dat zoveel mensen de KidsCare
kinderen in Kenia willen helpen. Ongelofelijk hoe een
kind daar met een beetje hulp weer op weg kan
worden geholpen!

De kop is eraf...De Heldenrace
Den Haag gaat zo’n 7.000 Euro
opbrengen en de eerste giften
voor het centrum zijn binnen

Lisette en Gerard Geenen

Er zijn al de nodige
vervolgacties gepland

Geslaagde bijeenkomst met sponsors

We hebben een jaar de tijd om
circa 100.000 Euro bijeen te
brengen

Weet jij nog fondsen of heb je
ideeën voor verdere promotie
en acties?
We horen het graag!

Vrijdagavond 7 september is een inspirerende
avond geworden. We waren met een groep van 25
KidsCare sponsors om over de bouwplannen voor het
multifunctionele regiocentrum te praten.
Alle aanwezigen waren het geheel eens dat vanuit
zo’n centrum de thuiszorg voor veel kinderen sterk
verbeterd kan worden . Het was voor hen een shock
dat er in een relatief kleine regio maar liefst 100.000
kinderen dringend hulp nodig hebben om een
acceptabel bestaan op te kunnen bouwen. We kregen
volop complimenten voor de KidsCare aanpak, vooral
omdat er met relatief weinig middelen zulke
zichtbare successen worden geboekt.
Er waren ook belangrijke kritische opmerkingen over
de nieuwe bouwplannen. De huidige KidsCare
directeur moet nu al alle zeilen bij zetten om de
succesvolle begeleiding van zo’n 60 huishoudens in
12 dorpen te kunnen continueren. Moet de bouw
niet wat meer gefaseerd worden? Is het niet beter
om nu eerst versterking van het management van
KidsCare te realiseren? Beide vragen nemen we mee
voor ons werkbezoek in oktober.
Ook spraken we over het verder activeren van de
inhoudelijke bijdrage van de Keniaanse overheid en
van de andere kind georiënteerde
partnerorganisaties in Kenia. Specifieke kennis is
immers nodig voor de begeleiding van de
doelgroepen in het regiocentrum:
- Weeskinderen
- Gehandicapte of chronisch zieke kinderen
(geestelijk/lichamelijk)
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- Aids/hiv positieve kinderen
- Tienermoeders
De discussie hierover heeft ons nog eens getriggerd
om met de beoogde partners duidelijke afspraken te
maken nog voordat de eerste steen van het nieuwe
regiocentrum wordt gelegd. Op deze manier moet
gegarandeerd zijn dat de investering straks direct en
volledig benut wordt.
Sponsors bedankt voor het meedenken!

Heldenrace Den Haag
30 september a.s gaan we met 18 man van start in
de Heldenrace Den Haag. Dit initiatief van de Dutch
Dream Group zal naar het zich laat aanzien zo’n
7000 Euro gaan opbrengen. Alle sponsors bedankt en
een goede race toegewenst! Wilt u ze komen
aanmoedigen dan kan dat. Bekijk de gegevens door
hier te klikken.

60 jaar
Een zestigjarige werd geïnspireerd door de praktische
aanpak
van KidsCare en het feit dat het sponsorgeld voor
100% ten goede komt aan de
kinderen in Kenia. Zijn cadeaubestemming was een
bijdrage aan het bouwplan van
het KidsCare regiocenter te geven. Het werd een
gezellig en sportief feest. Op de bankrekening van
KidsCare werd
een bedrag van 500 Euro bijgeschreven.
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Feestgangers bedankt!
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