
JUNI// 
NIEUWSBRIEF
Het blijft spannend in Kenia..

In Nederland zijn we de coronamaatregelen in rap tempo aan 
het versoepelen en dat voelt fantastisch. We kunnen weer 
even gezellig naar een terras, eindelijk onze haren profes-
sioneel laten kortwieken en wat is het fijn dat we onze familie 
en vrienden weer kunnen bezoeken. De overheid probeert 
met ons samen de schade aan de economie zoveel mogelijk 
te beperken.

Hoe anders gaat het er in Kenia aan toe. Daar is het virus nog 
niet op zijn retour en de gedeeltelijke lockdown gaat zeker 
nog een aantal weken duren. De eerste besmettingsgevallen 
zijn nu ook in Thika, vlakbij Macheo, vastgesteld. Gelukkig is 
iedereen bij Macheo tot nu toe gezond gebleven.

www.macheo.nl
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“Kom in actie voor de koks van Macheo!”. Dat vroegen we u in april. We zijn heel blij u te 
kunnen vertellen dat deze oproep niet vergeefs was: dankzij gulle giften, die al snel na 
het verschijnen van de nieuwsbrief binnenstroomden, heeft Macheo de koks kunnen 
doorbetalen! We kunnen niet iedereen persoonlijk bedanken, dus doen we dat maar via 
deze nieuwsbrief. Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid en donaties!

www.macheo.nl

ACTIE DOOR-
BETALEN KOKS 

GROOT SUCCES!
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HARTBREKEND…

Hoe belangrijk het is om de Keniaanse personeelsleden van Macheo te kunnen blijven doorbetalen,
blijkt uit hun persoonlijke verhalen. We vroegen hen op te schrijven, hoe de crisis hun dagelijks 
leven beïnvloedde. Het werden hartbrekende verhalen, van mensen die proberen te overleven. 
Waar één bescheiden inkomen de levenslijn betekent voor hele families: kinderen, hulpbehoev-
ende ouders, werkloze broers en zussen. Soms ook nog andere kwetsbare kinderen die een plekje 
in huis hebben gekregen.

Wat zij schreven, raakt ieder die het leest diep. ‘Hier kon ik niet van slapen’, aldus onze voorzitter
Michiel Hoogerwerf van Macheo Nederland.

“Wij zijn met zijn achten, 7 zussen en een broer. Vóór de coronacrisis onderhield ik mijn moeder 
met mijn salaris, omdat mijn vader is overleden. Ik zorgde ook voor mijn zus: alleenstaande moed-
er, werkloos, met vier kinderen van 10, 5 en 2 jaar en een baby van een maand. Van mijn salaris 
betaalden we de basisbehoeften van dit gezin en wat er nodig is voor school. Maar nu de coro-
nacrisis voortduurt, zorg ik met mijn salaris voor al mijn zussen (4 van hen zijn ook alleenstaande 
moeders) en hun kinderen, en voor mijn broer. Al hun inkomsten uit de bedrijfjes of de baantjes die 
ze hadden, zijn gestopt.”

“Wat heb ik een geluk gehad dat ik een baan heb bij Macheo. Dankzij mijn inkomen kon ik het
schoolgeld voor mijn broers en zussen betalen, en dat voor mijn dochter. Ik kon eten en andere
basisbehoeften betalen voor mijn familie, omdat ik de enige was die een vaste baan had. Sinds de
pandemie zijn er 9 mensen die totaal van mijn salaris afhankelijk zijn.”

Lees de andere verhalen hier: https://www.macheo.nl/2020/06/05/hartbrekend/
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Een televisieploeg van NTV besteedde eind mei mei aandacht aan de manier waarop 
Macheo tijdens de epidemie helpt. Bekijk het item op televisie hier: https://youtu.be/
mOttThjD5B0

Opvallend citaat uit een radio-interview uit dezelfde periode: ‘De enigen die hier helpen, 
zijn de kerken en Macheo’…

www.macheo.nl

MACHEO WAS OP TV IN KENIA!
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1-De 56 kinderen in het kinderhuis doen het dankzij de inzet van zeer betrokken staf-
leden geweldig goed. Ze houden zich keurig aan de gezondheidsregels, studeren zo 
hard mogelijk en spelen op zijn tijd. Moeilijk is dat ze al meer dan een maand niet naar 
hun familie kunnen.

2-Hulp bieden per telefoon: We proberen wekelijks 1000 kinderen of hun verzorgers 
te bereiken via de telefoon, maar dat lukt niet altijd. Het probleem is dat niet iedereen 
een eigen telefoon heeft: die wordt vaak gedeeld met buren en familie en dat komt de 
privacy niet ten goede. We proberen nu een veilige voorziening op te zetten waar onze 
medewerkers de mensen weer ter plekke van dienst kunnen zijn.

3-De wekelijkse 2,20 euro ‘overlevingsgeld’ aan 1000 van de meest kwetsbare kinderen 
is buitengewoon succesvol gebleken! Ze beslissen zelf waaraan ze het geld besteden. 
We horen dat ze er voedsel of medicijnen voor kopen, de huur van betalen of het geld 
als reisgeld gebruiken om naar veiliger oorden te kunnen gaan. Sommigen bellen ons 
in tranen op om Macheo te bedanken.

Lees een van die verhalen hier: https://www.facebook.com/macheochildrensorganiza-
tion/

4-Het lukt ons dankzij uw hulp goed om de medewerkers van Macheo en hun families te
beschermen. U heeft elders in deze nieuwsbrief kunnen lezen hoe belangrijk het door-
betalen van de salarissen is! Wij waren zeer geroerd door het gebaar dat diverse per-
soneelsleden hebben gemaakt: zij hebben vrijwillig een flink deel van hun salaris ge-
doneerd zodat Macheo kinderen kan blijven helpen! Ook 100 andere Kenianen hebben 
een donatie gedaan.

HOE STAAT HET MET DE VIER 
PIJLERS WAAR MACHEO ZICH 

NU OP FOCUST?
HULP
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HULP

Wij blijven doen wat we kunnen, maar de crisis duurt voort.
Wij hopen met uw hulp nóg meer kinderen die 2,20 per week te kunnen geven om te overleven.

Doet u mee?

https://www.macheo.nl/doneren/
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