
World Voices Positive (WVP) is een kleine, Britse ngo
die werkt in het westen van Kenia. Al jarenlang voert
de organisatie verschillende projecten uit voor wees-
kinderen en kwetsbare kinderen tot achttien jaar.
WVP is daarbij sterk afhankelijk van de steun van
donateurs en andere geldschieters. 
Eén daarvan is Wereldkinderen, dat sinds 2008 al
meermalen financieel bijdroeg. Aan het momenteel
lopende project is voor een periode van drie jaar
(2016 tot 2019) bijna 30.000 euro overgemaakt. Met
dat geld betaalt WVP onder andere het lokale perso-
neel en hun reiskosten. Hoofddoel is het ondersteu-
nen en versterken van vijf arme gemeenschappen in
de regio, die op hun beurt zorg dragen voor de opvang
van weeskinderen met hiv/aids. 

Afhaken op school
De financiële steun is hard nodig in West-Kenia, legt
de Deen Morten Skovdal uit. Hij is contactpersoon en
vrijwilliger bij WVP. “Deze regio behoort tot de armste
van het land. In heel Kenia hebben circa 1,1 miljoen
kinderen één of beide ouders verloren aan de gevol-
gen van hiv en aids. Deze regio is daarin het hardst
getroffen. Het percentage kinderen dat hier een of
beide ouders aan hiv en aids heeft verloren, ligt hoger
dan in de rest van het land.”
Het gevolg: de kinderen missen ouderlijke steun en
lopen een groot risico af te haken op school. Die situ-
atie kan tot problemen leiden, zoals tienerzwanger-
schappen, kinderarbeid en vroegtijdig alcoholgebruik. 
Patricia Nieuwenhuizen, projectcoördinator bij
Wereldkinderen vult hem aan. “Kinderen die om wat
voor reden niet thuis kunnen wonen, kwamen in het

verleden vaak terecht in de grootschalige opvang,
zoals grote weeshuizen.”
Hoewel goedbedoeld, is die aanpak losgelaten. “We
weten nu dat deze beschadigde kinderen vooral de
veiligheid van een (pleeg)gezin of familie nodig heb-
ben. Emotionele steun is het fundament om verder te
kunnen groeien. Dat komt beter tot stand bij klein-
schalige opvang ter plekke, bescherming en onder-
steuning.”

Economisch actieplan
Het WVP-team West-Kenia telt vier mensen. Ze krij-
gen hulp van vrijwilligers, die op basis van motivatie,
kennis en ervaring zijn geselecteerd en een goede
voorbereiding krijgen op het werk. “Het team biedt
de mensen in deze dorpen management- en boek-
houdcursussen. Ook leren we mensen een econo-
misch actieplan te maken. Dit is nodig, omdat ze een
lening ontvangen om een onderneming te starten”,
aldus Skovdal.

In iedere gemeenschap bepalen de bewoners zelf hoe
ze het geleende bedrag besteden. Neem het district
Lugari, waar de Malaika-gemeenschap een pluimvee-
project runt. De 41 leden – voornamelijk vrouwen –
kochten kippen, zodat zij geld konden verdienen met
de verkoop van vlees en eieren. 
“Van de opbrengst schaffen ze de ene keer schooluni-
formen of boeken aan en een andere keer medicijnen
voor een ziek gezinslid. Mensen zien er op toe dat die
medicijnen ook daadwerkelijk en op de goede manier
worden ingenomen”, licht Skovdal toe.
In Kongoni maakte de gemeenschap een andere
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Tien projecten ondersteunt Wereldkinderen wereldwijd in evenzoveel landen. Dit magazine belicht
in 2018 de projecthulp in Kenia, Zuid-Afrika, India en Burkina Faso. Hoe is daar de stand van zaken?
Wat biedt het project? Is het effectief? In deel één: de opvang van kinderen met hiv/aids in West-
Kenia. 

Wereldkinderen
Ieder kind heeft recht op een
thuis. Vanuit dat motto komt
Wereldkinderen mondiaal op
voor de rechten en het wel-
zijn van kinderen zonder
ouderlijke zorg. Doel is te
voorkomen dat zij moeten
opgroeien buiten de bescher-
mende omgeving van het
eigen gezin. Zijn ze hun thuis
kwijtgeraakt, dan wordt inge-
zet op een terugkeer naar de
biologische familie of in elk
geval een pleeggezin in de
eigen gemeenschap. Wereld-
kinderen ondersteunt projec-
ten in Burkina Faso, Zuid-
Afrika. Ethiopië, Kenia,
Colombia, Haïti, Filippijnen,
India, China en Thailand.
Wereldkinderen werkt daar-
bij met vier thema’s: een
sociaal vangnet voor kwets-
bare gezinnen, sociaal-econo-
mische versterking van gezin-
nen, terugkeerprogramma’s
naar de eigen familie en een
vervangend thuis in eigen
land. De thema’s lopen op
projectniveau in de praktijk
vaak in elkaar over. 
Kijk voor meer informatie
over de projecten op
www.wereldkinderen.nl.
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keuze. De groep ging met omgerekend 500 euro op
zak op zoek naar een grote, stevige partytent. Er werd
druk overlegd hoe groot de tent precies moet zijn, van
welk materiaal en hoeveel geld het mocht kosten. Uit-
eindelijk is de tent gevonden in een naburige stad en
deze wordt nu verhuurd voor bruiloften, begrafenis-
sen of politieke bijeenkomsten. Van het verdiende
geld kocht men stoelen, die ook te huur zijn. Zo zijn
er gemeenschappen die kozen voor de aankoop van
een stuk grond of een koe, in de verwachting hier geld
mee te kunnen verdienen. 

Investeren
Aan die keuzes gaan gesprekken vooraf. De gemeen-
schappen krijgen begeleiding bij het maken van een
plan, het monitoren en het verbeteren van de
opbrengst. Ook is er aandacht voor de besteding van
de winst. Skovdal: “Geld voor een schooluniform geef
je maar één keer uit, daarna is het weg. Je verdient er
niets extra meer mee. Daarom is er altijd een gesprek
over of een deel van het geld niet beter op een andere
manier kan worden ingezet. Is het misschien handiger
om te investeren in een microfoon of extra catering?

Dat kan mogelijk meer bezoekers trekken, wat tot
extra inkomsten kan leiden.”

Verantwoordelijk voor elkaar
Ook zichtbaar is dat bewoners zich met de steun van
WVP sociaal ontwikkelen. “Ze zoeken elkaar op, wor-
den nieuwsgierig, stellen vragen en zoeken naar aan-
vullende informatie. Vervolgens overleggen ze met
elkaar om tot een keuze te komen.” 

De ngo benut dat moment om volwassenen en kinde-
ren te vertellen over het grote belang van kinderwel-
zijn en kinderrechten. Skovdal: “Zo leren ze niet alleen
voor zichzelf op te komen, ze ontdekken bovendien
wie er in de gemeenschap extra steun nodig heeft.
Dankzij de voorlichting lukt het beter om stigmatise-
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ring, discriminatie en uitsluiting tegen te gaan van
families die leven met hiv en aids. De gemeenschap-
pen voelen zich nog meer verantwoordelijk voor
elkaar. Enkele kinderen die recent wees werden, zijn
in een van de gemeenschappen door vrouwen in hun
gezin opgenomen.”

Sociale waarde
Wilfried Schasfoort is lid van de Raad van Toezicht, hij
beheert ook de portefeuille Projecten. In januari was
hij voor andere werkzaamheden in Kenia, hij benutte
die reis om een bliksembezoek te brengen aan de dor-
pen Kongoni en Makutona. 
In Kongoni ontmoette hij twee vrouwengroepen die
in 2016 beide de ontvangen 500 euro investeerden in
de aanschaf van een grote partytent. “Het afgelopen
jaar is daarmee zo’n veertig euro verdiend, bedoeld
voor de kwetsbare kinderen in hun gemeenschap.
Gezien de investering is dat een zeer beperkte
opbrengst”, aldus Schasfoort. 

“Tegelijk zie je dat mensen in de dorpen elkaar dankzij
het project leren kennen. En dat kinderen kunnen
worden geholpen een volwaardiger burger te worden.

Bovendien groeit het zelfbewustzijn van de vrouwen-
groepen door hun werk voor de kinderen. Er is saam-
horigheid en de mensen zijn trots op wat ze doen.”
In de loop van 2018 beslist Wereldkinderen of
komend jaar een nieuwe bijdrage aan dit project volgt.
Schasfoort: “Economisch bekeken zeg ik tegen zo’n
tentenproject: nee. Zo’n opzet behoeft dan echt ver-
betering. Maar kijk je naar wat dit betekent voor de
acceptatie en integratie van kwetsbare kinderen in een
gemeenschap, dan is het antwoord absoluut ja.” ■
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Tot en met 2017 waren circa zevenhonderd volwassenen en kinderen
betrokken bij het project. Op verschillende manieren werden zij bereikt.
• 266 volwassenen kregen training in het opzetten, uitvoeren en eva-

lueren van een sociale onderneming; 
• 415 kinderen kregen gezondheidsvoorlichting;
• 41 volwassenen volgden een training over goed ouderschap;
• In Lugari zijn twee sportclubs opgericht en acht sportevenementen

georganiseerd. Hieraan namen 351 jongens en 254 meisjes deel;
• 353 kinderen zijn getraind in kinderrechten.

‘Nog dit jaar besluit
 Wereldkinderen of de

huidige steun aan
Kenia een vervolg krijgt’


