
// CORONA 
NIEUWSFLASH
We zijn allemaal van slag door dat vreselijke virus dat de hele 
wereld in zijn greep heeft. In Nederland moeten we wennen 
aan het idee dat de wereld niet zo maakbaar is als we dacht-
en. En dat we niet zomaar naar ons werk of naar school kun-
nen en we ‘sociale onthouding’ moeten toepassen. Het zijn 
onwerkelijke en moeilijke tijden, maar ook is er het gevoel 
dat we er juist nú voor elkaar moeten zijn! Niet alleen voor de 
mensen om ons heen, maar zeker ook voor mensen die niet 
in zulke luxe omstandigheden verkeren als wij en die er diep 
door worden geraakt. 

www.macheo.org
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Geen werk, geen inkomen
In Kenia komen de maatregelen die de over-
heid daar heeft getroffen om het virus in te 
dammen, nog veel harder aan dan bij ons. Want 
in dit land betekent het ‘op slot zetten’ van de 
economie simpelweg: geen inkomen, geen 
eten. En hoe moet je ‘sociale onthouding’ toe-
passen wanneer je in overvolle sloppenwijken 
leeft? 

Alleen hulp die niet kan wachten
Macheo heeft voor de kinderen en de werk-
nemers alles geregeld wat nodig is voor hun 
veiligheid en gezondheid. Alleen de hoogst-
noodzakelijke hulp die niet kan wachten, zoals 
die voor de kinderen in de gezinshuizen, de 
tienermoeders en mensen in acute psychische 
nood, gaat door. De medewerkers van Macheo 
werken zoveel mogelijk vanuit huis. Macheo 
houdt hen zo goed en zo kwaad als het gaat 
binnen het beperkte budget, in dienst.  

Helpt u mee onze koks in dienst te 
houden? 
Normaal gesproken betalen we de 44 koks in 
het school feeding programma niet tijdens 
de schoolvakanties, dan scharrelen zij hun 
inkomen op allerlei andere manieren voor 1 
maand bij elkaar. Dat is nu echter heel erg moe-
ilijk geworden voor hen.... En dat houdt weer in 
dat zij en de gezinnen die van dat inkomen af-
hankelijk zijn, in hun oude leven van armoede 
terug zullen vallen. 
Wij zien hier een kans om heel direct, heel     

www.macheo.org

gericht te helpen en daar hebben wij jullie hulp 
bij nodig! Helpen jullie mee deze 44 koks door 
te betalen? Voor de maand april is daar 5042,- 
euro voor nodig. Voor de maanden daarna 
kunnen ze weer betaald worden uit het budget 
voor de school feeding. Elke bijdrage, hoe klein 
ook, is meer dan welkom. Gewoon even de QR-
code scannen en de tikkie voor een storting is 
zo gemaakt.

Wij houden jullie op de hoogte! 

Hartelijk dank alvast voor jullie bijdrage, 

Macheo Nederland 

KOM IN ACTIE 
VOOR DE KOKS 
VAN MACHEO!
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 BIJ DE FOTO: HANNA (54 JAAR) IS EEN VAN DE KOKS 
VAN MACHEO. ZIJ VERTELDE ONS VORIG JAAR HOE 
HAAR LEVEN INGRIJPEND VERANDERDE TOEN ZE 
WERK KREEG BIJ HET SCHOOLMAALTIJDENPRO-
GRAMMA VAN MACHEO. DANKZIJ DE INKOMSTEN 
VAN DEZE BAAN KON ZE HAAR KINDEREN GEZOND 
VOEDSEL GEVEN EN NAAR SCHOOL LATEN GAAN. ZE 
HEEFT ZICH DANKZIJ HAAR WERK OOK ZELF KUN-
NEN ONTWIKKELEN. ,,IK HEB GELUK GEHAD, IK HEB 
ME DANKZIJ DE KANS DIE IK HEB GEKREGEN, AAN DE 
ARMOEDE KUNNEN ONTWORSTELEN. ALS MACHEO 
ER NIET WAS GEWEEST, ZOUDEN IK EN MIJN GEZIN 
IN EXTREME ARMOEDE HEBBEN MOETEN LEVEN.”

HELPT U MEE?
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