Aan alle sponsors van individuele kinderen van Macheo
De Keniaanse overheid heeft onlangs met onmiddellijke ingang de zogeheten ‘kindsponsoring’ verboden. Het is dus niet langer toegestaan dat sponsoren aan één
specifiek kind doneren. Macheo zag dit aankomen en heeft een nieuwe wijze van doneren te ontwikkeld. In plaats van een-op-eensponsoring is er nu een systeem voor
steun aan groepen kinderen die zijn ondergebracht in ons gezinshuis. Met behoud
van dezelfde persoonlijke betrokkenheid.
Waarom moet het anders?
Jarenlang is kindsponsoring op individuele basis een heel mooie manier geweest om mensen
te betrekken bij de hulp die zo hard nodig is. Door het doneren persoonlijk te maken, ontstond een grote betrokkenheid. De gevers leerden het kind kennen en konden de vooruitgang
volgen via rapportages. Ze kregen tekeningen, brieven en foto’s van ‘hun’ kind. Het was ook
mooi te weten dat de donatie eveneens ten goede kwam aan de familie en de dorpsgemeenschap.
Maar…helaas is gebleken dat er door deze manier van kindsponsoring onbedoeld negatieve
neveneffecten konden ontstaan, zowel voor de kinderen als voor de sponsoren. Veel organisaties en ook vertegenwoordigers van de National Council Children Services constateren dit.

Wat zijn die onbedoelde negatieve effecten waar men op doelt?
-Het gesponsorde kind krijgt een ongewenste voorkeursbehandeling: het is immers het
‘suikeroompje’ van de familie. Deze uitzonderingspositie zorgt ervoor dat het kind een zware
druk ervaart vanuit de familie en de dorpsgemeenschap.
-Het gesponsorde kind wordt zodanig ‘geclaimd’ door de sponsor, dat het niet de hulp krijgt
die het echt nodig heeft maar de richting opgaat die de sponsorouders wensen. De social
workers die het kind begeleiden, kunnen dan niet meer onafhankelijk over de juiste hulpmaatregelen beslissen, uit angst dat de donorgelden zullen stoppen en de organisatie in
gevaar komt.
-De aantrekkelijkste kinderen krijgen hulp, minder ‘leuk ogende’ kinderen vinden nooit een
sponsorouder. Dit zorgt voor minderwaardigheidsgevoelens.
-De manier waarop sponsorouders het contact met ‘hun’ kind vorm geven, verschilt per geval. Dit kan eveneens leiden tot gevoelens van ongelijkwaardigheid .

-Een-op-eenrelaties waarbij de ene partij totaal afhankelijk is van de andere kan bedenkelijke
risico’s met zich meebrengen voor jonge meisjes en jongens.
-Ook komt het voor dat jonge vrouwen mannen uit Europa benaderen met ongewenste bedoelingen. En soms vragen families of een dorpsgemeenschap rechtstreeks hulp aan een
sponsor.

Hoe pakt Macheo het nu aan?
Macheo kent gelukkig alleen maar donoren met de allerbeste bedoelingen. We blijven onze
donoren en de persoonlijke betrokkenheid koesteren en zullen ervoor zorgen dat het hulp
bieden aan kwetsbare kinderen niet als ver-van-mijn-bed wordt ervaren. Macheo zoekt altijd
naar de beste manier om juist dát kind in dié specifieke situatie te helpen. De een-op-eensponsoring kan uitstekend worden vervangen door het sponsoren van groepen kinderen die
in het Macheo-gezinshuis zijn ondergebracht. De persoonlijke betrokkenheid tussen u als
sponsor en de groep kinderen blijft: wij zorgen ervoor dat u regelmatig rapportages krijgt
over de progressie die de kinderen maken en hoe uw donatie wordt besteed.
We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over de ingezette veranderingen. Wij horen ze graag via info@macheo.org
U kunt op Macheo blijven rekenen, de kwetsbare kinderen die Macheo helpt, rekenen op u!
Heel veel dank voor uw blijvende steun!

Hartelijke groet namens iedereen van Macheo
Marnix Huis in ’t Veld
(Mocht u overwegen een extra donatie te doen, dan maken we het u makkelijk: door
onderstaande QR-code te scannen, kunt u direct geld overmaken ten gunsten van
Macheo Children’s Home)

