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Waarom we het doen
Ik denk nog regelmatig aan Brian. Het was in 2010.
We reden met onze partner in Kenia, ADC naar een
afgelegen dorpje Bahati op het platteland. Daar wilden
de mensen een school bouwen. Die was er niet in het
dorp. Bahati ligt in een dalkom met hoge heuvels er
omheen. De dichtstbijzijnde school was niet te lopen
voor jonge kinderen. De kinderen in dat dorp waren
kansloos. Geen onderwijs, geen kans op een betere
toekomst.
Ik sprak eerst met Jane, de moeder van Brian. Jane is
gehandicapt, ze woont alleen met haar drie kinderen in
een lemen hutje. Ze heeft niets. Ze had gehoord dat
ADC een school wilde bouwen in Bahati. Ze nam me
mee naar haar hutje. Daar ontmoette ik Brian, een
vrolijke jongen van 7 jaar.
Mijn hart smolt voor hem. Kansloze kinderen als Brian
een kans geven, dat is de missie van Kidshare.
In Kenia gaan ruim een miljoen kinderen zoals Brian
niet naar school.
Een recent rapport van UNESCO geeft een profiel van
hen. Het zijn de kinderen van het platteland en van de
armste families die de grootste kans hebben niet naar
school te (kunnen) gaan.
Kidshare richt zich op deze kinderen en werkt samen
met onze partner ADC om scholen te bouwen waar ze
niet zijn. In het rapport geeft UNESCO nog even de
belangrijkste redenen waarom het belangrijk is om
kinderen als Brian naar school te helpen.
Onderwijs vermindert armoede en bevordert
economische groei.
Moeders die onderwijs hebben genoten hebben
bovendien gezondere kinderen.
Deze moeders krijgen minder vaak ziektes als HIVAids.
Twee derde van de volwassenen die niet kunnen lezen
en schrijven, zijn vrouw.
Als alle kinderen naar school gaan, verdwijnt deze
kloof tussen mannen en vrouwen.
Goed onderwijs bevordert de democratie en actieve
deelname aan de maatschappij.
In het dorp van Brian staat inmiddels een schooltje,
dankzij de inzet van ADC. Brian werkt zelf aan een
toekomst zonder armoede en heeft nu een goede
kans.

Reis naar Kenia
Op 12 oktober ga ik weer voor twee weken naar Kenia.
Deze keer ga ik samen met Gea Dekker. Gea heeft een
actie gevoerd op de school van haar dochter in Anloo.
Ze organiseerden een sponsorloop. Deze bracht het
prachtige bedrag van 3.366 op !
Kidshare is nu bezig met fondsen te werven bij
vermogensfondsen. Zo
Zo willen we genoeg geld
inzamelen voor een nieuwe school in Isaku in Kenia.
We zullen samen naar dit dorp gaan en de groeten
overbrengen van de kinderen uit Anloo. We maken
foto´s en filmpjes en laten die dan weer zien aan de
kinderen in Anloo. Dat is Kidshare:
Kidshare: delen en verbinden.
Scholen bouwen
In Kenia bezoeken we ook het dorp Boyani. Daar
wordt momenteel de eerste school van Kidshare
gebouwd. We zijn benieuwd hoe ver het is. We
bezoeken ook de kleuterschool in Kisumu. Daar gaan
we de tweede school van Kidshare
Kidshare bouwen, als de
financiering rond is. De derde school die we gaan
bouwen komt in Isaku.
Dit jaar trekken we met de auto weer het platteland in.
We gaan vijf nieuwe dorpen bezoeken waar ADC een
kleuterschooltje heeft en waar nog geen basisschool is.
Daar gaan we praten met de ouders, de
dorpsbestuurders, de juf van de kleuterschool. We
maken foto s en filmpjes en nemen die terug naar
Nederland, op zoek naar nieuwe scholen die een actie
willen voeren.
Wat leuk is dat we 10 leren ballen kregen van de firma
fi
Huijg sport uit Haarlem. Die nemen we mee naar de
scholen in Kenia. Een bal geeft altijd plezier. Firma
Huijg: hartelijk bedankt !
Facebook
We zijn hard bezig met een Facebook pagina voor
stichting Kidshare.
Ons bestuurslid Marianne Vogels is er druk mee.
Binnenkort gaat íe live.
Hier kun je dan meer lezen over onze campagne:
School gezocht.
Het adres: www.facebook.com/kidshare.nl.
Jullie zijn geweldig !
Ik wil alle gulle gevers hartelijk bedanken voor hun
gulle gift !
Jullie steun geeft kinderen als Brian een toekomst.
Jullie geven kansloze kinderen een kans.
Jullie zijn geweldig !

Namens het bestuur van stichting Kidshare,

Hans van Driel
Voorzitter
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