JUNI// NIEUWSBRIEF
In deze nieuwsbrief praten we jullie even bij over de huidige stand van zaken in
Kenia. Macheo werkt op volle kracht, ondanks de lastige omstandigheden.

COVID TREFT KENIA
OPNIEUW HARD
In maart is in Kenia opnieuw een strenge lockdown afgekondigd vanwege een derde
coronagolf. Die lijkt inmiddels af te zwakken. Het aantal vaccinaties is nog niet indrukwekkend; er zijn weinig doses beschikbaar twee procent van de Kenianen heeft nu de
eerste prik gehad; helaas zijn de afspraken voor de tweede prik uitgesteld. Dit komt
vooral doordat Kenia bevoorraad werd vanuit India, waar de situatie nu nog nijpender
is.
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Gelukkig heeft Macheo de derde golf goed doorstaan, ook al zijn meer mensen ziek
geworden dan in de eerdere pieken, en zijn ook meer mensen overleden. Geen
medewerkers, maar wel mensen waar Macheo zeer nauw mee samenwerkte.

LEVENSREDDENDE MATRASSEN
Slapen op een matras is voor veel kinderen in Kenia iets wat ze niet kennen. Soms
slapen ze direct op de moddervloer van hun hut, waardoor longontsteking heel vaak
voorkomt. Longontsteking is een van de grootste doodsoorzaken bij kleine kinderen.
Macheo heeft afgelopen maand een flink aantal families blij gemaakt met de uitreiking
van 41 matrassen en 82 dekens. Op elke matras met twee dekens kunnen 3 kinderen
uit een gezin voortaan gezonder slapen. Gemaakte kosten: 25 euro per gezin. Dus….
25 euro (of een deel daarvan) doneren voor een matras met 2 dekens? Dat kan hier:
https://www.macheo.nl/doneren/
Of direct via dit tikkie:
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www.macheo.nl

HOE GAAT HET MET JASON?
We hebben veel mooie reacties gekregen op het ontroerende, positieve verhaal van
de peuter Jason in onze vorige nieuwsbrief: https://www.macheo.nl/2021/04/30/eenverhaal-om-blij-van-te-worden/
Jason, het jongetje dat bij zijn geboorte zijn moeder verloor en in een weeshuis in Nairobi terecht kwam. Toen hij bijna 2,5 jaar was, had hij het geluk bij Macheo
terecht te kunnen. Een oplettende verzorgster ontdekte dat Jason doof was en ondernam actie. Dankzij haar vasthoudendheid kreeg Jason gratis zijn eerste hoorapparaatje. Dat maakte een enorm verschil! Hij kon beginnen met spraaktherapie en de
resultaten daarvan zijn prima. Hij maakt veel beter en makkelijker contact met andere
kinderen. Zijn concentratieproblemen worden minder en hij kan verstaan wat er tegen
hem wordt gezegd. Hij probeert zelf ook al wat woordjes te zeggen. Inmiddels is het
tweede hoorapparaatje geplaatst en de verwachting is dat zijn spraak daardoor nog
veel beter zal worden.

Verjaardagsactie Seth
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Medewerker en MT-lid Seth Mwangi bedacht afgelopen maart een mooi verjaarsdagscadeau om zijn 40e verjaardag, in april, te vieren. Via social media zette hij een actie op:
hij wilde 40 kwetsbare kinderen het hele jaar verzekeren van een gezonde en voedzame
maaltijd op school. Daarvoor was minstens 120.000 KS (ruim 900 euro) nodig. Seth is
buitengewoon dankbaar voor alle donaties die vanuit Kenia en de rest van de wereld
zijn binnengekomen: 150.000 KS! Hiermee kan Macheo, dankzij het initiatief van Seth,
meer dan 40 kinderen helpen.

www.macheo.nl

NIEUWE
BESTUURSLEDEN
MACHEO NEDERLAND
Geweldig om te kunnen melden dat het bestuur versterking heeft gekregen
van vier nieuwe enthousiaste mensen: Lonneke en René Versteegh,
Diederik Klop en Wilma van der Linden. Ze stellen zich hier kort aan jullie
voor:

Lonneke en René Versteegh

www.macheo.nl
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“Lang geleden…vertrok ik als 17-jarige naar Mauretanië voor het bouwen van een clubhuis voor kinderen in de woestijn, en organiseerde ik een
24-uurs hongerkuur op de middelbare school waarmee ik 20.000 gulden
ophaalde voor kinderen in Sudan, Eritrea en Ethiopië. De aandacht voor
Afrika bleef, terwijl ik mij ontwikkelde in de wereld van sales en marketing. Momenteel werk ik als marketeer voor Abbott, medical devices. Naast
mijn werk binnen grote, commerciële bedrijven heb ik behoefte aan meer
maatschappelijke betrokkenheid. Die wil ik, samen met mijn man René,
inzetten voor Macheo. René heeft o.a. 25 jaar gewerkt als docent sociale
psychiatrie, 7 jaar als voorzitter hogeschoolraad en is recentelijk met pensioen gegaan. Hij werkt nog 2,5 dag als ombudsman voor de hogeschool
Utrecht. De wereld een beetje tot een betere plek maken, met mensen die
hun kennis en vaardigheden willen inzetten voor overzichtelijke en duurzame projecten. Samen en met respect voor de plaatselijke bevolking:
dat spreekt ons aan bij Macheo en daar willen wij graag deel van
uitmaken!”

Diederik Klop:
“Ik ben werkzaam geweest in de verzekeringsbranche. Van origine
Rotterdammer, woon ik nu in Leiderdorp, ben gehuwd en vader van twee
zonen en sinds kort ook opa. Ik wil mijn ervaring die ik heb opgedaan in
mijn werkzame leven, graag inzetten in teamverband voor Macheo. Mijn
motivatie om juist voor Macheo te kiezen, ontstond toen ik las over het
begin van de stichting: dat je leven zo wordt bepaald door waar je wieg
staat! Zo waar, zo goed om daarbij stil te staan. Een goede reden voor mij
om mij in te willen zetten als vrijwilliger voor dit goede doel.”

Wilma van der Linden:

www.macheo.nl
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“Van kleins af aan hebben vreemde talen en culturen aantrekkingskracht
op mij gehad. Het was een logische stap dat ik een internationale studie
zou gaan doen: Europese studies (politiek bestuurlijk) aan de Haagsche
Hogeschool. Ik ging met veel plezier werken binnen internationale recruitment en ben vanuit daar doorgegroeid naar bredere rol in Human
Resources en Office Management.
Ik vind het belangrijk om mijn capaciteiten in te zetten om de wereld een
beetje mooier te maken. De waarden en acties die Macheo nastreeft en
uitvoert, sluiten aan bij mijn idee om mensen te helpen vooruit te komen.
Mensen die niet dezelfde kansen hebben gekregen en die wij met relatief
eenvoudige methoden kunnen helpen naar een beter leven.”

