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Alle meisjes terug naar school!Alle meisjes terug naar school!



Gelukkig: iedereen mag weer naar school, ook in Kenia. Vooral voor meisjes is naar Gelukkig: iedereen mag weer naar school, ook in Kenia. Vooral voor meisjes is naar 
school gaan en een opleiding volgen van levensbelang: ze zijn thuis vaak uiterst kwets-school gaan en een opleiding volgen van levensbelang: ze zijn thuis vaak uiterst kwets-
baar. Daarom helpt Macheo op allerlei manieren om meisjes naar school te kunnen baar. Daarom helpt Macheo op allerlei manieren om meisjes naar school te kunnen 
sturen. sturen. 

De 18-jarige Kendi (lees verderop haar indrukwekkende verhaal) is een ‘schoolvoor-
beeld’ van een meisje dat met hulp van Macheo én haar eigen doorzettingsvermogen al 
heel ver is gekomen: 
,,Ik zit nu in het laatste jaar van mijn highschool, en uiteindelijk wil ik gynaecoloog 
worden. Dan kan ik vrouwen helpen. Dank, Macheo, dat jullie mij de kans hebben ge-
geven op een goede opleiding!”

ALLE MEISJES 
TERUG NAAR 

SCHOOL!
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De social workers vertellenDe social workers vertellen

In de periode dat de scholen vanwege covid 19 gesloten waren, hebben de social work-
ers van Macheo zich ingezet om meisjes die noodgedwongen thuis zaten, ‘bij de les te 
houden’. Social worker Monica: ,,Ik belde ze om contact te houden, en zo gauw het kon, 
zocht ik ze op. Alles om te voorkomen dat ze hun schoolcarrière zouden afbreken.”

Meisjes zijn de sleutel tot langdurige veranderingenMeisjes zijn de sleutel tot langdurige veranderingen

Meisjes die naar school gaan, worden later betere moeders, kunnen voor zichzelf          
zorgen en hun kinderen groeien op in betere omstandigheden. Een meisje dat naar 
school gaat, zet een betere toekomst in gang voor haarzelf, haar omgeving en haar 
land. Het is een belangrijk speerpunt voor Macheo: zorgen dat zoveel mogelijk meisjes 
naar school gaan en hun opleiding afmaken zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen. De 
focus ligt op het helpen van meisjes, omdat zij het meest kwetsbaar zijn en de sleutel 
tot langdurige verandering in handen hebben.

Elk meisje dat geen tienermoeder wordt, is winstElk meisje dat geen tienermoeder wordt, is winst

Social workers Seth, Monica en Ann doen elke dag hun best om ouders ervan te  over-
tuigen dat hun dochters naar school moeten. ,,Dat is in Kenia niet vanzelfsprekend, 
zeker niet bij mensen die arm zijn. Nog steeds moeten meisjes al jong gaan werken om 
bij te dragen aan het gezinsinkomen en ze trouwen ook op jonge leeftijd. Veel ouders 
gaan daar nog altijd vanuit. Meisjes die niet naar school gaan vanaf hun tiende, eindigen 
vaak als tienermoeders. Elk meisje waarvan we de leeftijd dat ze moeder wordt kunnen 
uitstellen, is winst.”

Een betere ‘life-circle’ in gang zettenEen betere ‘life-circle’ in gang zetten

Hoe overtuig je ouders, die in diepe armoede leven, ervan om schoolgeld te betalen 
voor hun dochters opleiding? ,,We praten met ouders en laten ze succesvolle voor-
beelden zien uit hun omgeving,” zeggen Monica en Ann. ,,We benaderen eerst de moed-
ers, ook wanneer er een vader in het gezin is. We laten zien dat haar dochter zoveel 
meer kansen krijgt in haar leven en dat van haar kinderen wanneer ze naar school gaat, 
dat het echt zin heeft om die betere ‘life-circle’ in gang te zetten.”

Wanneer de moeder overtuigd is, volgt de vader meestal ook wel. Seth: ,,En wanneer 
dat niet lukt, werkt het soms wanneer ik eens van man tot man met hem praat. Dan is 
het handig om ook een man in het team te hebben!”

www.macheo.nl
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Samen de kosten dragenSamen de kosten dragen

De kosten voor het naar schoolgaan vormen vaak een groot probleem. Macheo helpt De kosten voor het naar schoolgaan vormen vaak een groot probleem. Macheo helpt 
hierbij op vele manieren, met als uitgangspunt dat de ouders of de familie een deel (35 hierbij op vele manieren, met als uitgangspunt dat de ouders of de familie een deel (35 
procent) van de schoolkosten zelf opbrengen. ,,Soms is er een grootmoeder die helpt, of procent) van de schoolkosten zelf opbrengen. ,,Soms is er een grootmoeder die helpt, of 
een ander familielid. We helpen bij het vinden van familieleden die bij willen dragen, we een ander familielid. We helpen bij het vinden van familieleden die bij willen dragen, we 
stimuleren dat ouders op de een of andere manier sparen voor het schoolgeld, of bij het stimuleren dat ouders op de een of andere manier sparen voor het schoolgeld, of bij het 
opzetten van een bedrijfje waarmee geld kan worden verdiend. In de meeste gevallen opzetten van een bedrijfje waarmee geld kan worden verdiend. In de meeste gevallen 
lukt het wel.”lukt het wel.”
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Kendi was nog klein toen ze al de volledige zorg droeg voor haar broertjes en zusjes 
en de buurkinderen. Haar moeder, prostituee, liet alles aan haar over. ,,Ik kon mijn 
broertjes en zusjes toch niet alleen laten? Ze hadden alleen mij”, zegt Kendi. Ze wilde 
zó graag terug naar school, maar hoe zou dat kunnen? 

Toen Macheo van haar situatie hoorde, grepen de social workers meteen in. Met 
moeder werd een indringend gesprek gevoerd dat ze haar kinderen niet langer mocht 
verwaarlozen; de kinderen kregen schooluniformen en er werd schoolgeld betaald, 
zodat ze allemaal naar school konden en daar ook een maaltijd kregen. Kendi kon ein-
delijk terug naar school en ze vond het er geweldig. Ze werkte keihard, ook al werd de 
thuissituatie steeds lastiger voor haar. Maar ze bleef uiteindelijk opnieuw van school 
weg omdat ze niet anders kon. Ze nam een baantje als huishoudelijke hulp. ,,Ik moest 
wel, want mijn moeder liet ons aan ons lot over. Mijn jongere zus werd zwanger en 
had hulp nodig.”

Macheo greep opnieuw in. De moeder werd gerapporteerd bij de overheid, Kendi’s zus 
werd opgenomen in het tienermoederprogramma en kreeg een opleiding voor kapster 
zodat ze zelf voor haar en haar baby kan zorgen. 

En Kendi? Zij mocht naar kostschool, waar ze veilig was en zonder zorgen kon stu-
deren. Ze doet dat met hart en ziel en haalt mooie cijfers. Ze krijgt nog altijd mentale 
begeleiding van Macheo. Door het vertellen van haar verhaal motiveert ze andere 
studenten om hard te werken. Haar voormalige werkgeefster geeft haar onderdak en 
zorgt voor haar. Kendi bezoekt haar broers en zussen zo vaak als ze kan. 

*Kendi is niet haar echte naam

 
Help méér meisjes als Kendi! Voor 175 euro per jaar kan een meisje Help méér meisjes als Kendi! Voor 175 euro per jaar kan een meisje 
veilig naar school. Er zijn nog veel meer mogelijkheden om met een veilig naar school. Er zijn nog veel meer mogelijkheden om met een 
bijdrage, hoe klein ook, meisjes naar school te laten gaan. Kijk op: bijdrage, hoe klein ook, meisjes naar school te laten gaan. Kijk op: 
https://www.macheo.nl/schoolgeld/https://www.macheo.nl/schoolgeld/

Helpt u mee om de toekomst van deze meisjes beter te maken? Helpt u mee om de toekomst van deze meisjes beter te maken? 

HET VERHAAL VAN 
KENDI*


