
2// CORONA 
NIEUWSFLASH
We houden ons hart vast: hoeveel slachtoffers zal het coro-
navirus in Kenia gaan eisen? En hoe verwoestend zullen de 
economische gevolgen van dit dodelijke virus zijn voor de 
bevolking van dit toch al straatarme land? Het lijkt onont-
koombaar dat de mensen in Kenia zwaar getroffen zullen 
worden. 

In onze nieuwsbrief van half maart informeerden wij jullie al 
over onze zorgen: hoe kunnen mensen die opeengepakt in 
sloppenwijken leven, aan ‘social distance’ doen? Hoe kun je af-
stand houden terwijl je simpele voorzieningen als een kraan 
en een latrine moet delen met tientallen anderen? Hoe moet 
je jezelf quarantaine opleggen in een land waar de meeste 
mensen vandaag moeten verdienen wat ze vanavond eten? 
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Trots op de ‘tantes’
We kunnen ons voorstellen dat jullie benieuwd 
zijn hoe Macheo in deze tijden overleeft. Na 
ruim drie weken in ‘corona stand’ en ondanks 
alle verandering en onzekerheid, gaat het naar 
omstandigheden goed. We zijn vooral trots op 
de 24 collega’s die het Children’s Home momen-
teel draaiende houden. Deze ‘tantes’ hebben 
zich vrijwillig ingesloten met de 56 kinderen op 
onze compound in Thika, om voor de kinderen 
te zorgen. Zij kunnen dus in deze spannende 
tijd niet bij hun eigen dierbaren zijn! 

Onze vier pijlers
Macheo focust op vier gebieden waar we in 
deze barre tijden het verschil kunnen maken:
1.   Wij houden de 56 kinderen die bij ons wo-
nen veilig en gezond;
2.    Wij bieden telefonische hulp aan >1000 kin-
deren per week die in acute nood verkeren;
3.  Wij geven wekelijks financiële steun aan 
1000 kinderen uit ons netwerk, zodat ze deze 
periode kunnen overleven;
4.  Wij beschermen en ondersteunen de 126 
zorgverleners die voor Macheo werken en hun 
gezinnen.

Wat doen we precies? 
1. Macheo’s Children’s Home is al drie weken 
volledig afgesloten van de buitenwereld. Het 
team van Macheo dat met de kinderen in het 
Children’s Home verblijft, heeft wonderen ver-
richt om de kinderen gezond en veilig te houd-
en en om hen zo veel mogelijk gewoon te laten 
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leren. Zo doen wij hier ook aan ‘home-school-
ing’, ondanks de beperkte toegang tot inter-
netfaciliteiten. Dit alles brengt heel wat extra 
kosten met zich mee, die zwaar op het toch al 
beperkte budget van Macheo drukken.

2. Onze mensen, die normaal gesproken werk-
en in de sloppenwijken, moeten vanwege het 
gezondheidsrisico vanuit huis werken. Ze zoek-
en telefonisch contact met kwetsbare families, 
stamoudsten en gemeenteambtenaren. Op die 
manier zijn we nog steeds in staat om kinder-
en en gezinnen te identificeren die in het nauw 
zijn gekomen en hulp nodig hebben. Zo lukt 
het ons toch om honderden keren per week 
psychische steun te verlenen, voedsel te rege-
len en/of medische hulp te organiseren. In die 
gevallen waarin ze nog functioneren, werken 
we hierbij nauw samen met overheidsinstan-
ties.

KENIA ZET ZICH 
SCHRAP VOOR 
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3. Veel ouders verdienen hun geld als ‘daglon-
er’: elke dag opnieuw proberen ze werk te vin-
den om van het geld avondeten te kunnen ko-
pen. De enige manier waarop we de kwetsbare 
kinderen in deze situatie kunnen helpen, is om 
elke week 2,20 euro ‘overlevingsgeld’ per kind 
te geven, waarmee ze zelf eten en medicijnen 
kunnen kopen.

4. De 126 Keniaanse collega’s kunnen hun fan-
tastische werk voor de kinderen alleen doen als 
de Macheo-organisatie goed blijft zorgen voor 
haar medewerkers en hun gezinnen. Alleen 
door hen te beschermen en ondersteunen, 
kunnen we nu blijven draaien en straks, als de 
pandemie over haar hoogtepunt heen is, weer 
snel op volle kracht door met ons werk. Dankzij 
jullie hulp lijkt het te gaan lukken om nu ook de 
koks een maand lang door te betalen! 

We hebben jullie opnieuw nodig! 
Macheo worstelt met alle proble-
men die op ons afkomen. Behalve 
de coronamaatregelen hebben we 
te maken met stijgende voedselpri-
jzen, een enorme sprinkhanenplaag 
en een krap budget voor 2020. Daar-
om doen we opnieuw een beroep op 
jullie hulp: we willen op korte termijn 
bijna 40.000 euro bij elkaar zien te krij-
gen om de meest kwetsbare kinderen 
door deze crisis te helpen. Elk bedrag, 
groot of klein helpt daarbij. Doneren 
kan op verschillende manieren. Kijk 
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maar op  www.macheo.nl/doneren of 
scan de QR-code in deze nieuwsbrief 
voor een tikkie.
We houden jullie op de hoogte.

Hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Macheo Nederland 

N.B. Op de homepage van www.macheo.nl 
kunnen jullie een filmpje zien hoe de kinderen 
van Macheo in coronatijd overleven. 
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 BIJ DE FOTO: KINDEREN EN ZORGVERLENERS VAN 
MACHEO IN DE COMPOUND
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