NIEUWSBRIEF STICHTING
WARIDIHOME
In deze nieuwsbrief:

-Project 100xhonderd
-Jego, een kennismaking
met twee gezinnen.
-En we bouwen
verder..Chitsukwa primary
school!
-Social Workers als
hoekstenen van de stichting.
Wist u dat
-We dit jaar onze
workshoppendag gaan
houden op zaterdag 18

april!!
-De PKN in Zutphen na een
positieve samenwerking
afgelopen jaar opnieuw
besloten heeft om ons te
steunen?

Van de
voorzitter.
Geheel
onverwachts
kwam een contact
van Roosmarijn,
Pierre Spierings,
met een origineel
initiatief, het
100xhonderd
project. U heeft
hier vast al over
gelezen via onder
meer onze
facebookpagina. In het kort komt het er op neer dat
Pierre de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en komend
jaar 100 ambachten/beroepen wil beoefenen, waarbij hij
zich laat sponsoren door het desbetreﬀende bedrijf. En
hij heeft WaridiHome gekozen als begunstigde! Om
precies te zijn ons nieuwe project de Chitsukwa primary
school. Pierre weet de media goed te vinden. Hij is al te
zien geweest bij Tijd voor Max, Hart van Nederland en
komt in diverse radio uitzendingen.
Op 1 januari vond de oﬃciële aftrap plaats in Oss. Een
feestelijk gebeuren.
Alles is te volgen via onze facebookpagina en die van
Pierre, zie ook zijn website www.100xhonderd.nl. Succes
Pierre!
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Chitsukwa primary
school
Chitsukwa primary school
is een nieuw project van de
stichting.
Chitsukwa is een arme
gemeenschap tegen de
grens van Tanzania aan.
De school van Chitsukwa
breidt langzaam uit,
begonnen met een aantal
lagere klassen zijn nu
lokalen nodig om leerlingen
door te laten stromen.
Twee extra lokalen zou
plaats bieden aan een
extra 80 leerlingen.
Leerlingen die nu gebruik
zouden moeten gaan
maken van een andere
school weer verder weg.
De lokale gemeenschap is
ook betrokken en zelf
helpen met bouw en
bouwmaterialen zoals zand
en water. Het project
100xhonderd gezamenlijk
met een aanvraag bij de
Wilde Ganzen levert
hopelijk voldoende geld op
om dit project te kunnen
financieren.

Jego:
Door Roosmarijn Wasseveld

In 2014 zijn we begonnen met het ondersteunen
van ons vierde KidsCare dorp, genaamd Jego.
Jego ligt op de landgrens met Tanzania en heeft
net als elk dorp zijn eigen problematiek. Tijdens
ons bezoek aan Jego in oktober viel ons een paar
dingen op. Een positief punt is dat we op
verschillende plekken kraantjes zagen, er is dus
schoon drinkwater beschikbaar voor iedereen.
Maar een punt van zorg, ook voor de uitvoering
van het KidsCare beleid, is dat weinig gezinnen
beschikken over eigen land. Er zijn een aantal
grote landeigenaren die hun land verpachten, dit
zorgt voor een onzekere situatie voor veel
gezinnen, ze kunnen op elk moment van hun land
verstoten worden en dit blijkt ook regelmatig te
gebeuren. Investeren in het bouwen van een
fatsoenlijk huisje met een toilet kan dus
behoorlijk zinloos lijken. Gelukkig proberen de
social workers van KidsCare met de gezinnen
mee te denken en met hen op zoek te gaan naar
oplossingen.
In het kort zal ik twee gezinnen in Jego
voorstellen, op de website kunt u ook kennis
maken met de andere drie gezinnen.
Het eerste gezin is het gezin van Juma. Juma is een
grootvader, die samen woont met zijn vrouw, zijn
moeder, zijn jongste kind en ook nog eens met twee
kleinkinderen. Juma laat met enige schaamte zijn
huis zien, iets wat we niet vaak zien. Hij vindt dat hij
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Social workers als
hoekstenen.
Er wordt en werd veel gebouwd;
scholen, het KidsCare Centre,
toiletten. Echter de belangrijkste
bouwstenen zijn toch de mensen
die zich lokaal inzetten voor de
stichting. Tijdens het werkbezoek
van Roosmarijn en Kids Care is
er veel aandacht uitgegaan naar
het motiveren en trainen van de
social workers. Super belangrijk
want deze mensen zorgen er
voor dat de gezinnen actief
blijven en dat ze perspectief
houden.
Het team van KidsCare
waaronder ook de “WaridiHome “
dorpen vallen bestaat nu uit 17
medewerkers. De social workers
hebben allemaal een eigen
gebied onder hun hoede waar ze
de gezinnen bezoeken. Dit is
een nieuwe benadering die goed
werkt omdat ook de social
workers zich verantwoordelijk
voelen voor hun eigen gebied
Er is een document ontwikkeld
wat gaat helpen voortgang goed
te monitoren en op die manier
heel concreet te gaan laten zien
wat de effecten van de hulp zijn
en hoeveel kinderen naar school
gaan. De gezinsondersteuning is
essentieel om gezinnen te
helpen actief te blijven en vooruit
te laten kijken.
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niet op een goede manier
voor zijn gezin kan
zorgen. Hij is dan ook
erg blij met de hulp die
hij nu van KidsCare
krijgt. De vrouw van
Juma , Maria, laat ons wel
met trots haar project
zien. Ze zijn in het dorp
namelijk met een
kippenproject gestart en
Maria zorgt momenteel
voor alle kippen binnen het
project. Maar zorgen heeft Maria ook als ze met veel
liefde haar kleinzoon laat zien.
Mustafa is zes jaar, maar lijkt veel kleiner en kan
daarnaast niet praten. Maria is met hem naar de
medische post geweest, maar nu ondersteunt door de
social worker gaat Maria contact leggen met APDK,
een organisatie die gespecialiseerd is in zorg voor
gehandicapte kinderen. Hopelijk kan Mustafa dan
straks ook de juiste zorg en ondersteuning krijgen om
zicht te ontwikkelen.
Het tweede gezin
dat we ontmoeten
is onderdeel van
een grote familie.
Judith is moeder
van drie kinderen,
Judith is nooit
getrouwd geweest.
Voor KidsCare is het
onbekend wie de vader(s)
van de kinderen zijn. Het
is heel goed mogelijk dat
de kinderen zijn ontstaan
doordat mannen misbruik
maakten van Judith.
Judith is doofstom en is
nooit naar school
geweest. Met de steun van
www.waridihome.com
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haar zus, die voor haar vertaalt en KidsCare kunnen
haar kinderen nu wel naar school, iets waar Judith erg
trots op is.

Op zoek: graag fanatiek met cijfers?
Hans Jolink verzorgt de afgelopen paar jaar
fanatiek en met veel zorg voor een goede
verantwoording van onze cijfers. Door zijn
verhuizing naar Hilversum zijn we helaas
genoodzaakt uit te gaan kijken naar een andere
penningmeester. We houden ons graag
aanbevolen voor tips, ken je iemand die het leuk
vindt zich op die manier zich in te zetten mail
ons dan!

Penningmeester:
Hans Jolink
hans@waridihome.com
Algemeen bestuurslid:
Mieke Kleinleugenmors
mieke@waridihome.com
Sponsored by:

www.victorenpaul.nl
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www.atquest.com
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