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Elk kind in een gezin
Nederlanders in actie voor een goede opvang van kinderen in Afrika

Maandag 11 mei 2015 
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Programma 
  18:30-18:45  Welkom 

  18:45-19:00  Family and community-based care  

    Leo Mosselman – Stichting Vrienden van Give a Child a Family 

  19:00-19:10  Persoonlijk verhaal - Ntombi Qoyi - Zuid Afrika 

  19:10-19:30  Persoonlijk verhaal - Stephen Ucembe - Kenia 

  19:30-19:45  Inspiratie uit de praktijk!  

    Gerard en Lisette Geenen - Kids Care Kenia 

  19:45-20:00  Pauze 

  20:00-20:50  In debat 

  20:50-21:00  Conclusie en afsluiting 

 

 

 





Center of Give a Child a Family in 
Margate 



Interviewing a woman who wants to 
take care of a child 



GCF MODEL 
 



GCF has an office in Kenya and also work in Burundi, Rwanda, Mozambique, 
Swaziland, Tanzania, Kenya, Ethiopia and Zambia  and further promotes the 

message – Temporary safe care for children and the of children to grow up in a 
secure family 



8 

Programma 
 
Dag 1: Alternative Care: What is the best care option for children? 
Thema's: Deinstitutionalization, role of Institutions, Bonding and attachment, care leavers  

 
Dag 2: How do we implement family care?  
Thema's: Foster Care, Adoption, Place of Safety families, Community care models, Other models 
- street children, children with disabilities, independent living  
 
Dag 3: How do we ensure that children are protected in Family care?  
Thema's: Financial, psycho-social and technology support, Child Protective Behaviour, Formal 
and informal Child Protection systems  
 
 

10-12 juni 2015 
Johannesburg, Zuid Afrika 
www.caresystems.co.za 
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Persoonlijk verhaal 
 

Ntombi Qoyi - Zuid Afrika 

 

 

 



THE IMPACT OF BEING IN A 
SAFE AND SECURE FAMILY 

•  Who am I? 
•  Monday (04/05/15) Boaz’ eye infection 
•  Personal History 
•  Loneliness and Isolation 
 

 

Ntombi Qoyi 



THE IMPACT OF BEING IN A 
SAFE AND SECURE FAMILY 

  

 
 

Ntombi Qoyi 
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Stephen Ucembe 
 Kenya Society of Careleavers 

 

INSTITUTIONAL CARE: MANUFACTURING ORPHANS? 



   

 
          Homecare van KidsCare in Kenia 

    11 mei 2015 
 



KidsCare opereert in plattelandsdorpen 
 in de Lunga Lunga Division  

   Lunga 
Lunga 
       Division 



 
 
 

KidsCare werkt met een professioneel  
team en meer dan 100 vrijwilligers! 



En met gespecialiseerde partners 

Samen met haar partners 
beschikt KidsCare over 
de juiste deskundigheid. 
 
Partners: 
- Keniaanse overheden 
-  Plan Internationaal 
-  Rode Kruis 
-  Young Mothers 
-  APDK 
-  Dance4life 
-  Upendo 
-  Heifer International 
-  Waridihome 

 
 
 
 
. 
 



 
Twee KidsCare programma’s 

1. Homecare programma: 
Eind 2015: Begeleiding van 600 hulpbehoevende (wees-)kinderen in 
hun eigen huishouden in 24 plattelandsdorpen in de provincie Lunga 
Lunga.  
 
2. Familycare programma: 
Eind 2016: Hulpverlening  voor 2000 kinderen vanuit het KidsCare 
Centrum en 6 KidsCare Outreaches. 
 
 
 
 
 



1. Homecare programma 
Reeds in 22 plattelandsdorpen selecteerde KidsCare, samen met het 
dorpshoofd en een groep vrijwilligers, de 5 armste huishoudens.  
 
Deze 110 huishoudens krijgen omgerekend 15 euro per maand 
 

      
      +     = K.Sh 1.500   

 
 
én intensieve sociale en economische begeleiding door een team van 
lokale sociaal werkers en dorpsvrijwilligers! 
 
Doel is dat het huishouden binnen 3 jaren weer zelfstandig kan 
functioneren. 



4 condities voor de huishoudens 
in het homecare programma 

1.  Alle kinderen ouder dan 4 jaar gaan naar school. 

2.  Alle kinderen staan (zo nodig) onder medische     
     controle. 

3.  De verzorgers behandelen alle kinderen gelijk  
     en geven ze genoeg voedsel en kleren. 
 
4.  De verzorgers zijn verantwoordelijk en    
     gemotiveerd om mee te werken aan verbeteringen.     
 
 
 
 
 
 



2.   Het Familycare programma 

Maar liefst 100.000 kinderen in de provincie leven in extreme 
armoede en hebben hulp nodig.  
 
 
KidsCare richt zich met haar thuiszorg 
in het bijzonder op: 
- Weeskinderen 
-  Gehandicapte kinderen 
-  Aids/Hiv-positieve kinderen 
-  Tienermoeders en hun kinderen  

Doel is om jaarlijks 2.000 kinderen  
te helpen. KidsCare doet dat vanuit haar 
Regiocentrum en 6 Outreaches! 
 
 



Het KidsCare Regiocentrum 
Onder meer: Conferentiehal, trainingslokaal, meetingroom, spreekkamers, 
kantoren, keuken, gasthuis met 24 bedden en een complete 
modelboerderij 

    
 

     
 
 



De 6 Outreaches zijn gevestigd 
in gebouwtjes van de overheid.  
De sociaal werkers van 
KidsCare werken nauw samen 
met alle overheidsdiensten om 
zo de kinderen maximaal te 
kunnen helpen. 

KidsCare 
Centre 

Kikoneni 
Location 

Pongwe 
/ Kidimu 
Location 

Mwereni 
Location 

Dzombo 
Location 

Vanga Location 

LungaLunga 
Location 

6 KidsCare Outreaches in alle Locations van 
de provincie Lunga Lunga 



Bij elk KidsCare kind 
hoort een eigen, 
soms bijna 
ongelofelijk verhaal.  
Wat voorbeelden …..  



Vader heeft een 
longaandoening. Hij 
kan niet werken.  
Moeder kan niet 
praten. Ze hebben 
ook nog de zorg voor 
2 kinderen van een 
overleden zus. Hun 
huisje laat zien dat zij 
zich niet kunnen 
handhaven.  
KidsCare helpt hen. 



Het kindje van haar 
overleden dochter is 
HIV positief getest. 
Oma weet dankzij 
KidsCare hoe ze 
daarmee om moet 
gaan.  
   



Deze mama heeft 
drie kinderen uit het 
eerste huwelijk van 
haar man en zelf 
kreeg zij er ook nog 
drie. Haar man was 
ernstig ziek en recent 
is hij overleden. De 
hulp van KidsCare 
kwam te laat.   



Modi is zwaar gehandicapt geboren. Hij 
lijkt erg jong, maar hij is al 8 jaar. Zijn 
moeder zorgt goed voor hem. Door 
geldgebrek was zij nog nooit met hem 
naar de dokter geweest. KidsCare heeft 
geholpen. Modi is nu veel sterker. 
Recent heeft hij van KidsCare een 
rolstoel gekregen. Modi geniet er 
zichtbaar van.    



 
 
 
 
. 
 

Moeder liet haar 
gehandicapte zoon 
bij de geboorte in 
de steek. Tante 
zorgt nu voor hem 
en kwam  
met hem naar het 
KidsCare Centrum. 
Samen met 
gespecialiseerde 
partners geeft 
KidsCare hem  
gerichte 
begeleiding.  



 
Waarom homecare voor kinderen? 

KidsCare koos voor thuiszorg omdat: 

1.  Continuïteit gegeven wordt aan gezins- en community verbanden.  

2.  Kinderzorg vast onderdeel is/moet zijn van de directe 

leefgemeenschap.  

3.  Problemen bij ‘de wortel’ aangepakt worden. 

4.  Aangesloten wordt op de traditionele familiezorg voor weeskinderen.     

5.  Het aansluit bij de langere termijn visie van de overheden. 

6.  Met beperkte middelen veel kinderen geholpen kunnen worden. 

 
 
 



 
Starten met homecare? 

 Starten met homecare in een regio is nogal complex: 

1.  Veel en intensief onderzoek en discussie vooraf.  

2. Diverse omvangrijke netwerken vormen en onderhouden. 

3. Eenvoudige en duidelijke doelen, procedures en regels maken. 

4. Bouwen aan een betrouwbaar en professioneel team. 

5. Structureren, plannen en communiceren.  

6. Samenwerken en vasthoudend. 

  
 
 
 
 
 
 



          

Het gaat goed, maar we zijn er nog niet: 

1.  Homecare is een ‘nieuw begrip’ en heeft veel communicatie 

nodig. 

2. Overheden zijn samenwerkend, maar beperkt in hun 

mogelijkheden. 

3. Homecare behoeft focus. Je kan niet alles oplossen. 

4. Er zijn geen voorbeeld organisaties. Dus steeds weer ervaren. 

5. Blijven werken aan een goed samenwerkend team.  

6. Samen zorgen voor continuïteit. 

   

 

  
 

 
 
 
 

 
Onze uitdagingen….. 



KidsCare geeft  
support, brengt 
perspectief en 
haalt huishoudens 
uit hun isolement. 
Een positieve 
spiraal  
is gemaakt! 

De wereld is toch voor onze 
kinderen? 
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Stelling 1 

 
 

Afrika is niet klaar voor de omschakeling 
naar gezinszorg voor kinderen 
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Stelling 2 

 
 

Afrikaanse partners die gezinsopvang 
willen krijgen geen steun van de overheid 
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Stelling 3 

 
 

Kinderhuizen zijn alleen geschikt voor 
tijdelijke noodopvang 
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Stelling 4 

 
 

Wanneer kinderen uit huis geplaatst 
worden, moeten ze een stem hebben in 

waar ze terecht komen 
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Stelling 5 

 
 

In opvang/zorgprojecten voor kinderen 
moet altijd aandacht zijn voor de rol van 

de vader 
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Stelling 6 

 
 

Liefde is voldoende om kinderen op een 
goede manier op te vangen 
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•  Vlucht: afhankelijk van plek - maar circa U$550/€450 
•  Conference fee: 2500 Rand/U$250/€200 
•  Accommodatie: Emperor's Palace al vol. Diverse guest houses incl. 

ontbijt op enkele kilometers afstand van conferentie locatie: kosten circa 
U$200/€160 voor 4 nachten 

•  Kosten reisverzekering, taxi/lokaal transport, internet etc: circa € 65 
 

Dus, voor ongeveer €875 p/p, zou een deelnemer uit Afrika erbij 
kunnen zijn! 

Globale kosten deelname 
 
 
 
 
 

10-12 juni 2015 
Johannesburg, Zuid Afrika 
www.caresystems.co.za 
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Contactgegevens sprekers 
Stichting Vrienden van Give a Child a Family (Leo Mosselman/Marjan Stoffers) 
leomosselman@gmail.com   mjcstoffers@gmail.com   www.gcf-vrienden.org 
 

Ntombi Qoyi 
ntombiqoyi@gmail.com. 
 
Stephen Ucembe 
sucembe@yahoo.com 
 
Kids Care Kenia (Gerard en Lisette Geenen) 
Info@Kidscarekenia.nl    www.kidscarekenia.nl 
 
Better Care Network Nederland (Lotte Ghielen) 
info@bettercarenetwork.nl   www.bettercarenetwork.nl 
 

Wereldkinderen (Margot Klute) 
klute@wereldkinderen.nl   www.wereldkinderen.nl 

 

 

 



41 

Elk kind in een gezin
Nederlanders in actie voor een goede opvang van kinderen in Afrika

BEDANKT VOOR UW DEELNAME! 


