Laatste nieuws uit Kenia
Beste donateur/sponsor,
Deze speciale nieuwsbrief willen we wijden aan de situatie in Kenya en Upendo als
gevolg van het coronavirus.
Algemeen
Het Afrikaanse continent wordt inmiddels ook geteisterd door het virus. Een continent
met veel armoede, slechte gezondheidzorg en weinig (financiële) weerbaarheid. Zo
ook in Kenya.
Hier is ook sprake van een lock-down, de bekende maatregelen op het gebied van
hygiëne en social distancing, gesloten scholen en een beperking in reismogelijkheden.
Extra geldt nog dat kinderen niet mogen buitenspelen, wat heel drastisch is en bijna
niet te doen. De meeste arme gezinnen wonen in een klein huisje en de kinderen
hebben veelal niet de ruimte /faciliteiten om zich binnen te vermaken.
De kinderen
Veel van de Upendokinderen zijn in de loop van 2019, als gevolg van het (nieuwe)
beleid in Kenya met betrekking tot weeskinderen, gere-integreerd in de lokale
gemeenschap en ondergebracht bij guardians, veelal verre familieleden. Dit is gebeurd
in nauw overleg met het Child Department, verantwoordelijk voor (her)plaatsing van
kwetsbare kinderen.
Deze herplaatsing is door Upendo begeleid in de vorm van empowerment, zowel
sociaal als economisch en begeleiding van de guardians. Upendo, in het bijzonder de
social worker, bezoekt deze families regelmatig en Upendo betaalt (vanuit Daraja) de
kosten voor scholing.
Eind 2019 waren er 22 kinderen herplaatst en begin 2020 waren nog 6 kinderen in het
Upendohome. Doelstelling is, en inmiddels was, dat er via het Childdepartment weer
nieuwe kinderen tijdelijk zouden worden geplaatst. Dat gaat voorlopig dus niet lukken.
Als gevolg van het uitbreken van de pandemie zijn inmiddels de 6 kinderen in maart
(tijdelijk) ondergebracht bij de guardians waar ze normaal alleen in de vakantie
verblijven.

Het Upendohome
U zult zich nu afvragen hoe gaat het nu met het Upendohome?
De volgende stappen zijn resp. worden gezet en zijn gericht om de pandemie te “overleven”.
-

Het Home wordt tijdelijk gesloten. Er worden dus geen nieuwe kinderen opgenomen. De
farm blijft open en de opbrengst wordt verkocht en/of gebruikt door de gezinnen, het
personeel. De vaste kosten worden, waar mogelijk, teruggebracht;

-

Er blijft een kerngroep van het personeel aanwezig om de lopende zaken te doen, de
gezinnen te begeleiden/steunen en voor de veiligheid van het project. Dit betekent wel dat
een deel van de salariskosten zullen doorlopen. Mede gezien de situatie willen we zo veel
mogelijk ontslagen voorkomen om een basis voor een herstart te houden;

-

Vanuit Upendo zal, binnen de voorwaarden, contact gehouden worden met de kinderen en
de families. Gezien de reisrestricties zal de overheid ontheffing worden gevraagd om de
families toch te mogen bezoeken. Dit biedt de mogelijkheid om zo nodig voedsel,
spelletjes en nodige goederen te kunnen brengen.

De Upendokinderen
Het wordt zwaar voor de gezinnen en de kinderen. De overheid heeft aangekondigd om voor
de armste gezinnen voedselpakketten te verzorgen. Ook kan het virus binnen, veelal arme,
gemeenschappen gaan woeden. Gelukkig ligt Upendo in het buitengebied en ver van een stad.
De kinderen kunnen, zeker het 2e semester (mei t/m juli), niet naar school en hebben geen
online faciliteiten voor het volgen van onderwijs. Vraag is of de scholen na de vakantie weer
geheel/gedeeltelijk open gaan.
Vanuit Upendo zal, zo veel als mogelijk/haalbaar is, de vinger aan de pols houden bij de
gezinnen en de kinderen. We hebben de Upendostaf gevraagd hier creatief mee om te gaan.
Wat betekent dit voor u als donateur/sponsor
Vanuit Daraja blijven wij natuurlijk Upendo ondersteunen. We hebben weliswaar tijdelijk wat
minder kosten en kunnen dus ook wat extra’s doen als het nodig is. Voor de kernbezetting
blijven we de salarissen betalen en hopen op een heropening. Dit jaar wordt dan ook heel
spannend hoe we uit deze crisis komen
Uw steun blijft nodig en we hopen natuurlijk dat Upendo levensvatbaar blijft en haar
verantwoordelijk voor de kinderen kan blijven nemen.
We zullen u weer informeren als de situatie daartoe aanleiding geeft.
Wij danken u voor uw steun en wensen ook u veel sterkte met het ondergaan van deze
pandemie.
Hartelijke groet,
Het bestuur,
Marieke Clotscher, Laetitia Lippits, Linda van Steenvoorden, Claire de Graaf, HansJan
Adriaens

