Een nieuwe kans voor kinderen
In het voorjaar van 2010 heeft een groep Kenianen samen met oud-vrijwilliger Dina van
Doesburg uit Geldermalsen het plan opgevat om een nieuw kindertehuis op te starten in
Thika, Kenia. Omdat er zoveel kinderen in Kenia in een kansarme situatie leven, zonder
veilige plek om te eten en slapen, zonder zorg en aandacht en zonder educatie. Een
Keniaanse NGO (zeg maar stichting) is opgericht: Shade Children Foundation, met als doel
het bieden van een veilige plaats om op te groeien en zich te ontwikkelen, voor kinderen
waarvoor dit (tijdelijk) niet mogelijk is binnen de eigen familie/gemeenschap. Daarnaast
willen we de toegang tot bijv. gezondheidszorg, educatie en voedselvoorziening verbeteren
voor die kinderen die nog wel een ‘thuis’ hebben in de Keniaanse gemeenschap, maar deze
eerste basiszaken ontberen.
Wij zien onszelf als een pleister en niet als de oplossing. Het gaat hier immers om kinderen
die niet kunnen wachten tot een definitieve oplossing voor de complexe onderliggende
problematiek is gevonden. Het zou geweldig zijn als een kindertehuis als Shade niet meer
nodig is….

Shade house
Om te beginnen is er in april 2010 een huis gehuurd en
zijn we gestart met 13 kinderen, allen geïdentificeerd door
een social worker/children’s officer. Dit aantal is inmiddels
gegroeid tot 25 kinderen/jongeren in de leeftijd van
ongeveer 6 tot 19 jaar. Veelal zijn deze kinderen het
slachtoffer geworden van de HIV/aidsepidemie die de
samenleving in Kenia en andere Afrikaanse landen
ontwricht heeft.
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Shade Children Foundation
Een Shade staat in Kenia voor een plek die beschutting biedt… En dat is wat wij onze
kinderen willen bieden. Beschutting, zorg, liefde en kansen. Shade biedt crisisopvang voor
kinderen in noodsituaties. Shade werkt nauw samen met een project voor straatkinderen,
Oasis genaamd. Dit project heeft als doel om kinderen die op straat leven liefst in een zo
vroeg mogelijk stadium, waar mogelijk, te rehabiliteren en middels een voedselprogramma
en sportactiviteiten van hun lijmverslaving af te helpen en te motiveren en helpen om weer
terug naar school te gaan. Daarnaast werken wij samen met de special unit, voor kinderen
met een beperking, van Kenyatta Primary School.
Shade biedt in een (relatief) veilige omgeving begeleiding aan vrijwilligers en stagiaires van
alle leeftijden, maar meest jongeren (>18 jaar), om een periode te leven en werken tussen
de lokale bevolking in een Afrikaans land. Wij zien dit als een win-win situatie. Sinds
december 2015 is de NGO SCF Kenya ook erkend als leerbedrijf voor MBO studenten, zodat
zij in Shade en bij samenwerkende projecten stage kunnen lopen. De NGO SCF Kenya staat
onder leiding van een bestuur, dat gevormd wordt door drie Kenianen (werkend in het
onderwijs, accountancy en gezondheidszorg) Gordon Cross (Scotland) en Dina van Doesburg
(NL) en heeft vijf lokale werknemers in dienst: een manager/social worker, drie huismoeders
en een beveiligingsmedewerker voor de nacht.

Stichting Shade Children Foundation Nederland
In oktober 2013 is er een Nederlandse Stichting (KvK 59052686) opgericht, met als doel het
kindertehuis (financieel) te ondersteunen en adviseren. Wij organiseren en begeleiden het
vrijwilligers’werk’, organiseren acties en werven sponsors en maandelijkse donateurs om
voldoende financiële middelen te verkrijgen. M.i.v. de oprichtingsdatum heeft SCF NL ook de
ANBI-status (RSIN 8532 97 782).

Inkomsten
Shade probeert te voorzien in de benodigde inkomsten door o.a. de inzet van vrijwilligers die
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in het huis verblijven, hier hun handen uit de mouwen steken en betalen voor hun verblijf.
Zij worden gezien als extra en nemen dus geen betaalde werkplek van Kenianen in.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen een vaste groep Keniaanse verzorgers
hebben en de verzorging niet afhankelijk is van vrijwilligers.
Gelukkig hebben wij inmiddels voor alle kinderen een maandelijkse sponsor gevonden voor
25 euro per maand. Een deel van deze sponsoring wordt besteed aan de maandelijkse
kosten en een deel wordt gespaard voor de dure middelbare school. Die 25 euro is niet
kostendekkend, dus een hoger maandelijks bedrag per kind is natuurlijk een welkome
aanvulling. Ook zijn er diverse organisaties en kerken die een bijdrage hebben geleverd of dit
jaarlijks doen. Binnen de Keniaanse gemeenschap worden er, naar draagkracht, bijdragen
geleverd en we kunnen inmiddels stellen dat we iedere maand wel een deel van het voedsel,
etc. dat we normaal kopen, vanuit de Keniaanse gemeenschap en kerken gedoneerd krijgen.
Het blijft echter een grote uitdaging om maandelijks de ruim 1600 euro, nodig voor het
standaard budget (huur, elektriciteit, salarissen, voedsel, medische kosten, etc., maar excl.
kosten middelbaar onderwijs) in te zamelen. In Nederland hebben wij alleen bankkosten en
de kosten van de website. We kunnen dus met recht zeggen, dat iedere euro gebruikt wordt
waarvoor die bedoeld was: de kinderen in Kenia!

Wat is er nodig?

- Zoals gezegd is onze eerste en grootste zorg op dit
moment het maandelijks budget: 1600 euro voor eten,
medische zorg, salarissen, elektriciteit, huur, etc. We
zouden hiervoor echt een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Natuurlijk zijn onze andere doelen en wensen
belangrijk, maar dit komt op de eerste plaats. Voor 65
euro heeft een kind een maand lang een beschutte en
kansrijke plek in Shade.
- Daarnaast zijn de kosten van het vervolgonderwijs een
grote zorg. Voor de drie van de tien kinderen die naar secondary boarding school gaan,
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hebben we gelukkig een sponsor gevonden voor 4 jaar, maar voor de andere zeven nog niet
(volledig). En deze kosten bedragen rond de 900 euro per kind per jaar!
- Natuurlijk hebben wij onze grote wensen…. Het zou zo mooi zijn als we een eigen busje
zouden hebben, waarin we de kinderen kunnen vervoeren. Naar school, naar de kerk in de
stad, etc. En natuurlijk voor het vervoer van de zakken bonen en rijst, aardappels en
brandhout.
- Momenteel richten wij ons op computerlessen voor onze kinderen, vervolgens aan onze
medewerker en mogelijk kunnen we dit later uitbreiden met kinderen en volwassenen buiten
Shade die anders buiten de boot vallen. Wij willen graag dat onze kinderen van een
achterstand naar een voorsprong gaan, zodat hun kansen op werk toenemen.

Wat doen wij er aan?
- Wij proberen zo zuinig mogelijk om te gaan met de beschikbare middelen en financiën.
- Wij voeren op allerlei manieren actie om gelden binnen te krijgen. In tijden van
(post)financiële crisis en de focus op nationale doelen is dit echter niet altijd gemakkelijk.
- Het actief werven van (maandelijkse) sponsors heeft hoge prioriteit om zo meer financiële
stabiliteit te verwerven.
Onze website, Instagram en facebookpagina helpen daarbij. De aanmelding van vrijwilligers
is echter sterk afhankelijk van de politieke situatie en onrust in Kenia. Ook de dreiging die
van de ebola-epidemie uitging droeg hier niet aan
bij. Een goede ontwikkeling is dat de Keniaanse NGO
SCF de status erkend leerbedrijf heeft gekregen,
waardoor MBO studenten van diverse
studierichtingen bij ons stage kunnen lopen.

Wat is onze grootste behoefte?
Onze grootste zorg is het inzamelen van het
maandelijkse budget. Daar werken we keihard voor.
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En gelukkig lukt het steeds weer om voldoende geld bij elkaar te schrapen. We kunnen hier
echter best wat hulp bij gebruiken, zodat we meer energie kunnen steken in andere zaken
die ook onze aandacht behoeven.
Zo komen we te weinig toe aan het actievoeren voor de kosten voor educatie. Voor de
kinderen die een sponsor hebben, sparen we 10 euro per maand voor hun studie. Maar dat
is onvoldoende om die 900 à 1000 euro per kind per jaar te betalen. Het zou daarom fijn zijn
als we een ruimer algemeen educatiefonds zouden hebben waaruit we tekorten van kinderen
kunnen betalen. Het zou geweldig zijn als we hiervoor een stevige basis kunnen leggen.
Daarnaast hebben we voor de jongeren die nu nog op de middelbare school zitten (totaal 4
jaar) nog geen voorziening om hen daarna een beroepsopleiding te laten volgen. Dit zijn een
aantal gedachten, maar natuurlijk kunt u daar ook suggesties in doen. Het zou echt
fantastisch zijn als u ons ook in deze fase vooruit wilt helpen.

Wilt u meer weten?
De mogelijkheden van deze brief zijn te beperkt om ons enthousiasme over en het belang
van dit project uit te kunnen drukken. Wij willen u dan ook graag voorzien van meer
informatie en nodigen u uit om een kijkje te nemen op onze website
www.shadechildrenfoundation.nl of op onze facebookpagina
https://www.facebook.com/shadechildrenfoundation (is actueler) Wanneer u daar prijs op
stelt, willen wij u graag meer vertellen over dit zinvolle en hoopvolle project! Ook komen wij
graag bij u langs komen om meer informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.
Hartelijk dank voor de moeite die u hebt genomen om deze brief te lezen. Graag sluiten wij
af met de groet die Kenianen uitspreken als je iets (belangrijks) voor hen gedaan hebt:
Namens het bestuur van Stichting Shade Children
Foundation Nederland,
Christiaan Kooijman
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