
OKTOBER// 
NIEUWSBRIEF
Deze keer eens een totaal andere nieuwsbrief dan jullie van ons gewend zijn. Twee 
bestuursleden van Macheo NL: fotografe Sophie Laubert en tekstschrijver Sarie 
Katsman, zijn bij Macheo op bezoek. Hoe is het om met de social workers ‘het veld’ 
in te gaan? Een live-impressie in tekst (Sarie) en beeld (Sophie)



Overweldigend, indrukwekkend en ontroerend. Dit zijn de eerste woorden die in me 
opkomen wanneer ik probeer om vanuit Thika, waar ik nu een week ben, mijn eerste 
werkelijke kennismaking met het werk van Macheo hier te beschrijven. Je kunt erover 
lezen, erover horen, foto’s zien. Maar hoe het écht is: mijn verwende Nederlandse ogen 
kan ik bijna niet geloven. Er bestaan nauwelijks woorden om de geur, de aanblik en de 
armoede in de leefomstandigheden van kinderen in de sloppenwijken en op het plat-
teland te beschrijven.

Al even lastig is het om jullie een idee te geven hoe diep mijn respect is voor de medew-
erkers van Macheo. Hoe professioneel, integer en vol passie ze elke dag hun uiterste 
best doen om de missie van Macheo gestalte te geven: kwetsbare kinderen een betere 
toekomst te geven. Balancerend tussen de wil om elk kind dat hulp nodig heeft, te 
helpen, en het schipperen met het altijd te krappe budget. Hoe ze gemotiveerd worden 
doordat ze ook de successen zien van de brede aanpak en effectieve Macheo-methode! 
Hoe mooi om te zien dat zij jullie donaties zo goed en verantwoord mogelijk besteden.

www.macheo.nl
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Ik kan jullie vertellen:

….van het 9-jarige jongetje in een sloppenwijk dat bijna geen adem krijgt omdat hij een 
gezwel in zijn keel heeft, en van zijn wanhopige moeder die zijn zwoegend ademen moet 
aanzien . Ze heeft geen geld om een operatie te bekostigen. De tijd dringt!

….van de moeder die de huur van haar schamele huisje niet kan betalen. Als gevolg 
van corona is ze haar baan als wasvrouw in een hotel kwijtgeraakt. De lening die ze 
heeft afgesloten om de huur te betalen, kan ze nu ook niet meer aflossen. Ze wordt door 
de politie gearresteerd; die eist van haar een boete bovenop de lening. Haar kinderen 
weten na haar arrestatie niet waar ze is en of ze ooit terugkomt. De oudste dochter (16) 
probeert de boel draaiende te houden: de kinderen zitten gelukkig al in het voedsel-
programma van Macheo op school,  zodat zij niet gedwongen is een andere bron van 
inkomsten te zoeken om te overleven….

….van het meisje van 14 dat is verkracht door de geestelijke van haar kerk. Over 2 
maanden krijgt ze haar baby. Zij en haar moeder worden geïntimideerd: ze moeten  
zwijgen over de dader en al helemaal niet naar de rechter gaan.

Maar dit kan ik jullie ook vertellen:

….dat het jongetje binnenkort wordt geopereerd, dankzij de onderhandelingskracht van 
de social worker van Macheo, die een deal weet te sluiten met het ziekenhuis. Er is 
betaald om hem in de zorgverzekering te krijgen.

….dat Macheo een deel van de schuld van de moeder aflost waardoor zij in staat is op te 
krabbelen. Ze krijgt ook hulp bij het opzetten van een eigen bedrijfje, zodat ze niet meer 
afhankelijk is van ‘casual jobs’, zoals hap-snap-baantjes hier heten. Ze hoeft niet meer 
bang te zijn dat ze uit haar huis wordt gezet. 

….dat het meisje dankzij de steun van haar moeder en coaching van Macheo niet aan de 
intimidatie heeft toegegeven. Er is een rechtszaak aangespannen om haar verkrachter 
zijn straf niet te laten ontlopen. Het meisje en haar familie worden begeleid om veilig 
te kunnen bevallen, goed voor de baby te kunnen zorgen en weer terug naar school te 
kunnen.



We wisten het al, maar het is echt waar: je kunt hier zó veel doen met zo 
weinig!

Met 6000 Keniaanse Shilling (50 euro) kan het jongetje in de ziektekosten-
verzekering zodat hij geopereerd kán worden

De schuld van de moeder was 6000 KES (50 euro), de boete 2000 KES (16 
euro)

De kosten van de rechtszaak en de begeleiding zijn 7000 KES (60 euro)

De kosten van het tienermoeder programma 11.000 KES (90 euro)

Dus….help Macheo helpen, het werkt écht!

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

www.macheo.nl
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