Thuiszorg voor weeskinderen in Kenia
De zorg voor weeskinderen in het Msambweni District
ten zuiden van Mombassa in Kenia is een enorm
probleem. Ruwe schattingen geven aan dat meer dan 20%
van de kinderen wees is. Ze zijn afhankelijk van de opvang
van grootouders, andere familieleden of buren. Veel van
die huishoudens kunnen zelf maar nauwelijks het hoofd
boven water houden.

Kidscare helpt bij de thuiszorg voor
weeskinderen in Kenia.
Wordt u ook Kidscare-donateur?

Hoe werkt Kidscare?
Kidscare biedt ondersteuning aan kleine plattelandsgemeenschappen die willen samenwerken aan een beter
bestaan voor hun weeskinderen. Per dorp worden door
het dorpshoofd en een aantal lokale vrijwilligers de 5
armste huishoudens met weeskinderen geselecteerd.
Elk huishouden kan maandelijks naar eigen inzicht een
geldbedrag van 15 euro besteden. Kidscare hanteert 4
heldere condities.
• Alle kinderen ouder dan 4 gaan elke dag naar school;
• Alle kinderen staan onder regelmatige medische
controle;
• Alle (wees)kinderen in het huishouden worden goed
en als gelijken behandeld;
• De verzorger(s) doen actief mee aan de aangeboden
training en begeleiding.

Kidscare wil bereiken dat het huishouden binnen 5 jaar
voldoende kracht heeft ontwikkeld om selfsupporting te zijn.

Kidscare wil bereiken dat het huishouden binnen 5 jaar
voldoende kracht heeft ontwikkeld om selfsupporting
te zijn. Actieve begeleiding door de lokale vrijwilligers en
een Kidscare-coördinator en gerichte verbeterprojecten
moeten daarvoor zorgen. Voedsel, medische zorg en
onderwijs zijn de eerste noodzakelijke aandachtspunten.

Uw donatie wordt voor de volle 100% op locatie besteed.

Kidscare biedt ondersteuning aan kleine
plattelandsgemeenschappen die willen samenwerken aan een
beter bestaan voor hun weeskinderen.

Wordt u ook Kidscare-donateur?
Kidscare is een kleinschalig ontwikkelingsproject dat wordt
mogelijk gemaakt door actieve vrijwilligers en door donateurs.
Kidscare is een initiatief van Lisette en Gerard Geenen. Zij
hebben inmiddels meer dan 10 jaar ervaring met diverse
kleinschalige projecten in Kenia en worden hierbij financieel
ondersteund door vrienden en bedrijven.
Omdat de nood bij de weeskinderen erg hoog is, wil Kidscare
in nog veel meer huishoudens helpen. Het doel is om in 2011
met 20 dorpen samen te werken. Elk dorp met 5 huishoudens.
Dat betekent dat Kidscare in 2011 wil zorgen voor de (wees)
kinderen in maar liefst 100 huishoudens.
Kidscare is daarom op zoek naar donateurs voor die
100 huishoudens. Iedere donateur betaalt in principe de
maandelijkse kosten van 1 of meer huishoudens. Per huishouden
is dat een bedrag van 20 euro per maand; 15 euro gaat direct
naar het gezin en 5 euro gaat naar de trainingen en intensieve
begeleiding van de huishoudens en lokale vrijwilligers. Een
donateur heeft de intentie om zich voor een langere periode
aan Kidscare te verbinden, maar u wordt tot niets verplicht.
Natuurlijk kunt u ook op andere wijze doneren. Bijvoorbeeld
ter ondersteuning van de Kidscare-verbeterprojecten. Wij
overleggen daar graag met u over.
Jaarlijks ontvangt iedere donateur een financiële verantwoording.
Daardoor blijft u heel concreet op de hoogte van de activiteiten
van Kidscare en kunt u zich overtuigen van de juiste besteding
van uw bijdrage.

Wordt Kidscare-donateur en steun de (wees)kinderen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar
www.kidscarekenia.nl
U kunt ook contact opnemen met
Gerard en Lisette Geenen
e-mail: info@kidscarekenia.nl, telefoon: 070-3250288.
Stichting Kidscare bankrekeningnummer: 5921007

met dank aan:
ontwerp: jessicanielsen.nl
druk: Dima drukkerij
distributie: 2K & Dutch Dream

