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Macheo heeft dit voorjaar heel wat nieuws te melden. Trots op ons 
nieuwe keurmerk, donatiemogelijkheden via de aanschaf  van een 

boek, een waardevol ‘kijkje in de keuken’ van Macheo. En: onze buiten-
gewoon succesvolle werkwijze rondom de re-integratie van kinderen 

die de nodige gevolgen heeft. Leest u mee? 



Succesvol blijven, dát is wat wij willen

Dankzij uw hulp is Macheo in staat steeds meer kwetsbare kinderen te helpen. We 
zijn er trots op dat onze methode werkt: méér kinderen helpen op een nóg betere 
manier. 
Maar nu…merken we ook de gevolgen van deze geslaagde aanpak! 

Wat is het probleem? 
Simpelweg: méér en beter kinderen helpen, betekent ook: er is méér geld nodig! 
We voelen dat nu vooral bij de kinderhuizen. De situatie is daar zeer dringend. Zo 
dringend, dat sluiting van een van de kinderhuizen dreigt. We willen er niet aan 
dénken….

De oorzaak? 
We zijn er supertrots op dat we de gemiddelde tijd die kinderen doorbrengen in 
Macheo Children’s Home, hebben weten te verlagen van 10 jaar naar 6 maanden! 
In dezelfde gebouwen kan hetzelfde aantal personeelsleden nu 20 (!) keer zoveel 
kinderen helpen als in de beginjaren van Macheo. Maar 20 keer zoveel kinderen 
helpen vergt logischerwijs méér inkomsten. Daar komt nog eens bij, dat we de kin-
deren ook nadat ze bij hun familie terug zijn, blijven helpen. Méér inkomsten voor 
Macheo zijn dus van levensbelang voor heel veel kinderen. 

Wat kunt u doen? 
Twee dingen:
-steun ons met een extra donatie, die iedere 6 maanden de toekomst van een an-
der kind veilig stelt.
https://www.macheo.nl/doneren 
-stuur onze hulpvraag door in uw eigen netwerk. 

De kinderen van Macheo hebben u nodig!



Terug bij de familie!

In november vorig jaar keerden 24 kinderen terug naar hun familie, na tijdelijk in 
Macheo Children’s Home te hebben gewoond. Een prachtige dag voor Macheo, 
want alle inspanningen zijn erop gericht om de kinderen weer thuis of  bij een fami-
lielid te laten wonen. De medewerkers van Macheo blijven deze kinderen ook na de 
re-integratie in hun families volgen.

Ze doen het goed

De kinderen die bij hun eigen of  ‘uitgebreide’ familie zijn ondergebracht (in totaal 
volgen we nu nog actief  175 kinderen en jongeren die eerst in Macheo Children’s 
Home hebben gewoond), doen het in het algemeen heel erg goed. En, misschien 
nog wel belangrijker, ze maken weer deel uit van hun familie en sociale structu-
ren. In Kenia ben je heel erg afhankelijk van je familie en diens netwerken om bij 
voorbeeld later een stageplek te vinden, een baan te krijgen of  hulp te krijgen voor 
medische kosten etc. 

Macheo helpt kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen met: 
• traumaverwerking
• het mogelijk maken voor de (uitgebreide) familie om weer voor hun kind te 
zorgen;
• zo goed mogelijk zorgen voor het kind zolang het in het Childrens’ Home 
woont. 



Macheo heeft het CBF-keurmerk!

Hoera: we zijn er trots op te kunnen vertellen dat Macheo sinds kort het officiële 
CBF-keurmerk mag dragen! Dit is niet zomaar een etiketje, maar het bewijs dat 

Macheo een erkend en betrouwbaar goed doel is waaraan u uw donatie met een 
gerust hart kunt toevertrouwen. Voor steeds meer funding-partners is juist dit 
CBF-keurmerk een belangrijk criterium om donaties te overwegen. Aangezien 

Macheo volledig afhankelijk is van donaties, is dit keurmerk van levensbelang voor 
het voortbestaan van de organisatie. 

De onafhankelijk toezichthouder voor goede doelen, het Centraal Bureau 
Fondsenwerving, toetst organisaties via strenge normen. De organisaties met 
CBF-keurmerk besteden donaties op een verantwoorde manier, laten zich on-

afhankelijk controleren en leggen verantwoording af  over wat ze met uw euro’s 
doen. De Commissie Normstelling, een onafhankelijke en onpartijdige commis-
sie, stelt de normen op waaraan een organisatie moet voldoen. Deze commissie 
bestaat uit zeven leden van maatschappelijke groeperingen die de belangen van 

donateurs en de goededoelensector behartigen. 



Goed werk wordt goed gedaan!

Roger Feyts (53), director logistics, werkte drie maanden intensief  en onbezoldigd 
mee bij Macheo Children’s Organisation als organisatieadviseur en management-
coach. ,,Ik ging er nieuwsgierig heen en kwam geïnspireerd, vol passie terug. Heel 
duidelijk heb ik het verschil gezien en meegemaakt van wat de interventies van 
Macheo betekenen in een Keniaans kinderleven. De Macheo-methode werkt écht.”

https://www.macheo.nl/macheo-methode/

Waarom ging je dit avontuur aan? 

,,Ik wilde tijdens mijn sabbatical iets doen waarbij ik mijn kennis en 25 jaar werk-
ervaring kon inzetten. Het liefst voor een NGO in Afrika. In mijn netwerk hoorde ik 
van Macheo, en wat ik over de manier van werken van deze organisatie las, maakte 
mij nieuwsgierig.”

 Wat viel je op? 

,,Met alleen liefde en zorg, hoe goed bedoeld ook, kom je er niet. Een effectieve 
hulporganisatie kan in mijn optiek niet te kleinschalig zijn: armoede is complex. 
Je hebt een professioneel lokaal team, van een behoorlijke omvang, nodig om die 
complexe problemen aan te kunnen pakken. Je kunt niet zomaar iedereen gaan 
helpen: je moet weten wáár je het verschil kunt maken. Zonder de kennis van de 
lokale realiteit lukt dat niet. Macheo heeft dit heel goed voor elkaar.”



Moeilijk te kiezen wie je wel helpt en wie niet?

,,Je moet goed kunnen inschatten welke hulp in dit specifieke geval nodig is en 
werkt, en welke niet. Die beslissing maakt Macheo professioneel en weloverwo-
gen. De hele Macheo-methode is daarop gericht.”

Is je mening over het begrip armoede veranderd?
 
,,Ik heb geleerd dat armoede meer is dan alleen het gebrek aan gezondheidszorg 
óf  educatie óf  huisvesting. Het is bijna altijd een combinatie van deze primaire 
levensbehoeften. Door mee te lopen en mee te kijken met de hulpverleners die 
in dienst zijn van Macheo, zag ik dat de ‘gereedschapskist’ die deze organisatie 
gebruikt, het uitgebreide palet aan interventies, dé manier is waarop de juiste hulp 
snel en efficiënt georganiseerd kan worden. Je moet vérder leren kijken dan alleen 
wat je ziet en dan blijkt dat het bijna nooit zo is dat maar één hulpmaatregel de 
oplossing is.”

Wat heeft indruk op je gemaakt? 

,,Doordat ik er zo lang was, heb ik de kans gekregen echt de impact te zien. Ik was 
bij een eerste gesprek met een tienermoeder van 16. Je zag de wanhoop in de 
ogen van dit kind omdat ze was verstoten door haar ouders. Samen met de hulp-
verlener heb ik haar meerdere keren bezocht. Net voordat ik uit Kenia vertrok, be-
zochten we haar weer: deze keer bij haar moeder thuis. Door toedoen van Macheo 
hadden de ouders hun dochter weer opgenomen in de familie. Je zag weer hoop 
bij de tienermoeder! Dat zal ik nooit vergeten.”

Je blijft Macheo steunen? 

,,Zeker! Ik heb met eigen ogen kunnen zien hoe het fantastische team van Macheo 
kwetsbare kinderen daadwerkelijk weer een kansrijke toekomst biedt. Macheo 
verdient onze steun, in welke vorm dan ook. 
Hoe mooi zou het zijn als we over een paar 
jaar 40.000 kinderen zouden kunnen helpen, 
tweemaal zoveel als nu!”



Steun Macheo: koop een boek via YouBeDo!

Zin in lekker lezen, of  wil je een boek cadeau doen? Kijk eens op  www.YouBeDo.
com Deze organisatie ziet de verkoop van boeken als een middel om de wereld 

een beetje eerlijker en rechtvaardiger te helpen maken. Kies uit de ruim 2 miljoen 
titels die YouBeDo verkoopt en via de aankoop van je boek doneert de organisatie 
tot 12 procent van het aankoopbedrag aan een goed doel naar keuze. Macheo is 

één van die doelen. Hoe sympathiek en makkelijk is dat? Macheo kan elke donatie 
gebruiken, hoe klein ook. Dus: lezen maar! 

Heeft u al een kijkje genomen op onze vernieuwde website www.macheo.nl? We 
zijn nog steeds bezig de website te verbeteren. Ongeveer 3x per week verschijnt 
er op Facebook een post over het werk van Macheo. We nodigen u van harte uit 

deze post te delen voor een nog breder bereik!


