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Warnsveld, 22 maart 2016

Beste donateur,
In deze brief infomeren wij u over een wijziging m.b.t. de opvang van de zwangere meisjes.
Eind vorig jaar kregen wij bericht uit Nairobi dat het Jamaa Home op korte termijn de
residentiële opvang zou stoppen. Deze opvang in het Jamaa Home gebeurde tot na de
bevalling van de meisjes en werd betaald door het Jamaa ziekenhuis. De kosten voor het
openhouden van het Jamaa home zijn door het ziekenhuis niet meer te betalen. Bovendien
was uit ervaring gebleken dat veel meisjes uiteindelijk toch weer bij hun familie konden
worden geplaatst. Men heeft daarom besloten de opvangvorm te wijzigen naar hulpverlening
binnen de eigen familie. Inmiddels is dit in werking getreden.
Hoe gaat het in zijn werk?
In het vernieuwde programma worden de meisjes extern begeleid door een maatschappelijk
werkster en zuster Edel. Zuster Edel is een bekende van Corrie en At. Zij werkte in 1993 als
leidster in het Jamaa Home. De maatschappelijk werkster en de zuster onderzoeken, samen
met het meisje, waar zij tijdens haar zwangerschap kan verblijven. Dit zoeken naar een veilig
onderkomen, wordt nu dus naar voren gehaald. Tot nu toe gebeurde dat na de bevalling
tijdens het verblijf in het Jamaa home. Wanneer het zwangere meisje echt niet bij haar
familie terecht kan, dan gaat zij naar een crisiscentrum van dezelfde congregatie als waar
het Jamaa Home onder viel.
De meisjes worden tijdens de zwangerschap regelmatig bezocht door de zuster en
maatschappelijk werkster. Er wordt gekeken, waar zij kunnen bevallen (ziekenhuis in de
buurt). Ook na de zwangerschap en bevalling is er veelvuldig contact. De maatschappelijk
werkster en de zuster maken samen, net als in de oude situatie, een beoordeling welk meisje
een opleiding kan gaan volgen en welke opleiding voor haar geschikt is. Aan het Kenya
Fonds wordt om een financiering voor de opleiding van de jonge moeder gevraagd. Tijdens
deze opleiding houden de maatschappelijk werkster en de zuster de voortgang van de
opleiding, als vanouds, nauwlettend in de gaten.
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Het eerste deel van het traject, de opvang in het Jamaa home, is dus veranderd. Maar niet
het vervolgtraject: het bieden van een opleiding cq toekomst voor de meisjes, waar het
Kenya Fonds zich al jaren sterk voor maakt. Het sterker maken van meisjes door opleiding is
een succesformule voor het verbeteren van de leefsituatie van de meisjes, hun kinderen en
hun omgeving. Inmiddels hebben er al 500 meisjes een opleiding gevolgd en zijn er 39 met
een opleiding bezig.
Als bestuur blijven wij ons er sterk voor maken dat elke euro echt terecht komt bij onze
doelgroep; Jonge meisjes die, tegen hun wil in, zwanger zijn geworden en zonder opleiding
geen toekomst hebben. Afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest om de veranderingen
en de gevolgen, die dit zou kunnen hebben op ons opleidingsproject, volledig helder te
krijgen. De zusters hebben duidelijk aangegeven dat het opleidingsproject een heel
belangrijk onderdeel is van de opvang van de zwangere meisjes.
Bijgevoegd meer achtergrond in vraag- en antwoordvorm. In het geval u andere vragen heeft
dan kunt u contact met ons opnemen via email of telefoon die hieronder vermeld staan.
Met vriendelijke groeten,

Anke Kempers, voorzitster Kenya Fonds,
Mede namens het volledig bestuur
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