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MACHEO GAAT WEER
VOL AAN DE BAK IN
2021!
In Nederland moeten alle zeilen bijgezet worden om het coronavirus er onder te
krijgen. In Kenia lijkt het virus niet zo hevig toe te slaan als bij ons: heel voorzichtig
laat de overheid de teugels wat vieren. De scholen zijn in januari weer opengegaan
(verderop hierover meer). Macheo probeert de meeste hulpprogramma’s weer op te
pakken.
Er is nog veel onduidelijk en onzeker, maar het lijdt geen twijfel dat de economische
schade van de lockdown in Kenia enorm is. Veel bedrijven en bedrijfjes bestaan niet
meer, veel mensen zijn noodgedwongen verhuisd om samen met hun familie te
kunnen overleven.
De overheid heeft te kampen met torenhoge financiële verplichtingen die niet
nagekomen kunnen worden. De aflossingen van de Chinese investeringen in de
infrastructuur zijn indertijd veel te rooskleurig ingeschat...
Heftig is ook de crisis in de gezondheidszorg: artsen en verpleegsters hebben het
werk neergelegd omdat ze al 5 maanden geen salaris hebben gekregen.
Macheo gaat dit jaar allereerst aan de slag met:
• het weer oppakken van zorg en begeleiding aan huis
• gezinshereniging
• het babyhuis
• de bijdragen aan de schoolgelden.

‘Doing good better!’

www.macheo.nl
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Macheo is er trots op dat haar directeur, Marnix Huis in ‘t Veld, onlangs een van de
sprekers mocht zijn op een online ontmoeting van Effective Altruïsm Nederland (EAN).
De werkwijze van Macheo: hulp bieden met het hart, maar wel gebaseerd op feiten en
bewijzen dat de maatregelen effectief zijn, wint steeds meer terrein. Macheo, een van
de pioniers van deze aanpak, was uitgenodigd om te vertellen over de voetangels en
klemmen die deze werkwijze met zich kunnen meebrengen. Behalve Macheo deden ook
Simavi, 100 Weeks en de Max Foundation hun verhaal. EAN heeft als motto ‘doing good
better’. Dat past uitstekend bij Macheo!

DE SCHOLEN ZIJN
OVERVOL
De grootste agst was dat veel kinderen na de lockdown niet naar school zouden terugkere, is gelukkig niet bewaarheid. Integendeel, de klassen zijn overvol! Veel ouders uit
de middenklasse kunnen zich als gevolg van de economische crisis geen dure particuliere school meer veroorloven. Dus raken de openbare scholen overbevolkt.
Voor het onderwijzend personeel is dit heel lastig werken: hoe kun je verantwoord en
veilig les geven in overvolle klassen (70 leerlingen per klas is geen uitzondering!),
terwijl ieder zich moet houden aan de coronaregels van afstand houden,
mondmaskers dragen en handen wassen?
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Macheo wil alle kinderen in elk geval dagelijks een goede, gezonde schoolmaaltijd
geven. Daarvoor hebben we u nodig! Onderaan deze nieuwsbrief vindt u weer
een tikkie om het makkelijk te maken een bijdrage te geven!

WAT CIJFERS OVER
DE GEVOLGEN VAN
DE LOCKDOWN:
• Zoals al gevreesd, zij er veel meer tienerzwangerschappen: een toename van 75 procent;
• Dubbel zoveel huiselijk geweld als anders;
• Angst en depressie: de toename en de gevolgen hiervan zijn moeilijk te meten omdat onze medewerkers vanwege corona niet naar de mensen in de sloppenwijken toe
konden gaan.
• Er zijn drie keer zoveel gezondheidsproblemen als we normaal zien.

ACTIE!

www.macheo.nl
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Macheo is blij met elke bijdrage. Prachtig om enkele spontane acties te kunnen
melden. Heel hartelijk dank hiervoor aan de initiatiefnemers en natuurlijk de donoren.
-In Abcoude zijn begin december kerstbomen verkocht ten bate van Macheo, en dat
bracht 1500 euro op.
-Autobedrijf Sinnema uit Someren doneert van elke APK-keuring 1 euro aan Macheo.
Van dat geld wordt het onderhoud betaald aan de auto’s die worden gebruikt door
Macheo in Thika.
-Wij vroegen u in een extra mail rondom de kerstdagen om een bijdrage voor
de tienermoeders. Deze actie heeft 945 euro opgebracht. Alle gevers: dank!

VACATURES: WAT KUN
JE EN WIL JE DOEN
VOOR MACHEO?
Het bestuur van Macheo probeert steeds meer mensen te bereiken om ervoor te
zorgen dat we in Kenia zoveel mogelijk kwetsbare kinderen een betere toekomst
kunnen geven. Daarvoor is communicatie heel belangrijk. We zoeken daarom
enthousiaste mensen om het bestuur van onze stichting te versterken. Het werk van
Macheo is het waard!

Wie zoeken we?
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We komen graag in contact met mensen die zich voor Macheo willen inzetten en die
ervaring hebben met marketing, strategische communicatie, PR en/of
relatiebeheer. Mocht je interesse hebben, stuur dan even een berichtje aan onze
voorzitter ( barth@macheo.org ) Hij maakt graag nader kennis en kan toelichten wat
vrijwilligerswerk voor Macheo inhoudt.

HOEVEEL KINDEREN WILT
Ú AAN EEN GEZONDE
LUNCH HELPEN?
Macheo wil elk kind één keer per dag een gezonde maaltijd op school geven.
Dagelijks verstrekken we aan 7.500 kinderen een lunch.
Zo’n schoolmaaltijd betekent niet alleen dat een kind elke dag één keer
verantwoord en goed te eten krijgt: het is ook een extra stimulans om kinderen naar school te laten komen, zodat ze kunnen leren.

www.macheo.nl
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1 maaltijd kost 12 eurocent.
Dus: voor 5 euro kan Macheo 40 maaltijden uitdelen.
En voor 23 euro heeft 1 kind het hele schooljaar een gezonde
lunch.

