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Het verhaal van Mercy 
 
Soms lees ik iets en dan raakt me dat. Ik 
had dat bij het verhaal van Mercy. 
Mercy komt uit een gezin van vier. Ze 
woont met haar moeder en jongere 
broertje bij haar oma in. Haar moeder 
heeft geen vaste baan, ze zoekt elke dag 
naar werk. Ze wast kleren voor anderen 
en doet wat verstelwerk. Ze heeft geen 
eigen naaimachine en leent die af en toe 
van andere vrouwen in haar dorp. Zo 
verdient ze een klein beetje geld dat 
volstrekt onvoldoende is om haar gezin te 
onderhouden. Vaak is er maar één 
maaltijd per dag en soms helemaal niets. 
Mercy had vaak flinke maagpijn op de 
basisschool en moest naar de dokter 
daarvoor. Haar gezondheid was slecht en 
ze kon zich slecht concentreren op 
school. 
 
Haar vader overleed onverwacht toen ze nog op de basisschool zat. 
Tot overmaat van ramp eiste de familie van vader het huis op en konden ze niet anders dan 
intrekken bij oma van moederskant in haar kleine hutje. 
Ondanks alles haalde Mercy zeer goede cijfers voor haar eindexamen van de basisschool. 
Haar moeder kon echter onmogelijk het schoolgeld voor de middelbare school betalen.  
We selecteerden Mercy voor ons TOP-girls programma. Ze zit nu op een kostschool. 
Mercy wil graag advocaat worden. Ze weet dat weduwen in haar gemeenschap rechteloos 
zijn en wil daar iets aan doen. Ze wil zorgen dat ook aan andere kwetsbare mensen recht 
wordt gedaan.  Ze wil later geld verdienen om ervoor te zorgen dat haar moeder in een echt 
huis kan wonen. Wat een voorrecht is het om Mercy te kunnen steunen! 
Op de foto zie je Mercy die haar eerste pakket boeken voor de middelbare school krijgt. 
In haar verlegen glimlach straalt al blijdschap door dat ze aan haar droom mag gaan werken. 
 



Het doel van het TOP-girls programma 
Ons TOP-girls programma is opgezet in 2014. Wij zagen dat veel slimme, maar arme meisjes 
niet verder konden leren na hun basisschool. Ze waren vaak de beste van hun klas, maar hun 
ouders zijn niet in staat het schoolgeld voor de middelbare school te betalen. Vaak gaat het 
om éenoudergezinnen waarvan de moeder overblijft, geen baan heeft en haar inkomen bij 
elkaar moet scharrelen. Dat lees je ook in het verhaal van Mercy. Kidshare heeft besloten die 
meisjes te gaan steunen door hun schoolgeld te betalen voor de middelbare school. Later 
besloten we ook dat we hun universitaire opleiding betalen op voorwaarde dat ze een deel 
van dat geld terugbetalen aan onze Keniaanse TOP-girl organisatie. Die kunnen daarmee dan 
weer nieuwe meisjes ondersteunen, zo creëren we een vliegwiel dat doorgaat. Zo zorgen we 
er samen voor dat meisjes, die vaak achtergesteld worden bij jongens, goed onderwijs 
krijgen. Dat sluit aan bij onze kernwaarden: rechtvaardigheid, empowerment en samen.  
 
10 nieuwe meisjes in 2022 
Ook dit jaar heeft Kidshare foundation weer 10 nieuwe meisjes opgenomen in ons TOP-girls 
programma. Onze TOP girl organisatie in Kenia heeft hen geselecteerd. Ze keken naar hun 
cijfers van hun basisschool examen. Ze bezochten hen thuis om echt te kunnen beoordelen 
of ze tot de armsten behoren. Zo selecteerden ze ook Mercy. Op 30 april was er een 
feestelijke bijeenkomst in Mumias waar de meisjes hun schoolboeken overhandigd kregen. 
We hebben nu 60 meisjes opgenomen in het programma, 35 studeren aan de universiteit. 
 
TOP-girl organisatie in Kenia 
Onze zusterorganisatie in Kenia heet TOP girl. Zij hebben een bestuur van zes sterke 
vrouwen. Ze organiseren alle activiteiten die met de selectie van nieuwe meisjes te maken 
hebben. Ze geven voorlichting op scholen, aan ouders. Ze bezoeken meisjes thuis. Ze nemen 
nieuwe meisjes aan. Als de meisjes opgenomen zijn in het programma, bezoeken ze die ook 
regelmatig op school of op de universiteit. Ze hebben een mentorship programma opgezet 
waarbij de meisjes individueel begeleid worden. Naast het bestuur hebben ze een 
coördinator aangetrokken voor 24 uur in de week. Haar naam is Terry Wagara. Kidshare 
betaalt haar salaris. Zo zorgen we ervoor dat dit belangrijke werk door kan gaan. Overigens 
betalen we de school- en collegegelden direct aan de scholen en universiteiten zelf.  
 
We zijn blij met jouw steun 
Jij steunt Kidshare met jouw giften. Dat is fantastisch. Wij willen nog meer arme, slimme 
meisjes als Mercy helpen met hun onderwijs. In ons beleidsplan staat dat we in 2026 100 
meisjes in het TOP-girls programma hebben. Daar is veel geld voor nodig. Een goede manier 
om ons daarbij te steunen is met een periodieke gift. Als je minimaal vijf jaar een vast bedrag 
geeft dan is dat fiscaal aantrekkelijk. Je kunt dan het hele bedrag in aftrek brengen van je 
inkomen. Stuur ons even een mailtje (info@kidshare.nl) dan regelen we dat. Voor een 
bedrag van 25 euro in de maand help je een TOP girl met haar middelbare schoolopleiding. 
Voor een bedrag van 50 euro in de maand help je een TOP girl een universitaire opleiding te 
volgen. Ook namens Mercy wil ik je hartelijk bedanken voor je steun.  
 
Hartelijke groet, Hans van Driel (voorzitter bestuur) 
 


