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Horrorscenario voor heel veel Keniaanse kinderen

HORRORSCENARIO
VOOR HEEL VEEL KENIAANSE KINDEREN
Veel gezinnen kregen net weer een beetje hoop. De coronacrisis, die het schamele gezinsbudget vaak tot een paar tientallen Keniaanse shillings reduceerde, leek voorbij. Wie
weet kon er nu toch eindelijk weer wat geld worden verdiend!
Onbetaalbaar
Helaas, de huidige situatie baart enorme zorgen. De aanhoudende droogte en de situatie in de wereld drijft de
voedselprijzen en brandstofprijzen op tot grote hoogten. Door de gestegen transportkosten wordt het beschikbare voedsel op de markten alleen nog maar duurder. Maismeel, bonen en olie, de basisingrediënten voor de
maaltijden, worden onbetaalbaar. En het eind van de prijsstijgingen is nog lang niet in zicht.
Voedselprogramma Macheo onder druk
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Ouders die onder de armoedegrens leven, zijn 70 procent van hun geld kwijt aan het allersimpelste voedsel.
Kinderen gaan nu al vaak met honger naar school of naar bed. Als ze geluk hebben, krijgen ze één keer per
dag iets te eten. Als ze nog meer geluk hebben, zitten ze in het voedselprogramma van Macheo. Maar…..ook
dat staat onder druk!

Rekensommetje
Het voedselprogramma van Macheo is een van de tien maatregelen waarmee Macheo
kwetsbare kinderen een betere toekomst geeft. Er is budget om dit jaar 5000 kinderen
van een eenvoudig ontbijt en lunch te voorzien op 28 basisscholen in de armste districten rond Thika. Hiermee stimuleren we dat kinderen naar school (blijven) komen. Een
belangrijke basisvoorwaarde voor een betere toekomst. Het rekensommetje is simpel:
door de almaar stijgende prijzen kun je met dat geld minder kinderen voeden. Terwijl
het aantal kinderen dat geen eten krijgt, juist groeit! Een vreselijke keuze.

Dat laten we toch niet gebeuren?
Extra steuntje
Denk u eens in hoe dat moet voelen: je kind met honger de straat op sturen. De dreiging
dat ook nog eens de zekerheid van het schoolvoedselprogramma weg kan vallen. De
wanhoop dat je de hoop op een betere toekomst voor je kind ziet vervliegen….
Hier is hulp nodig, van ons, van u! Doet u mee?
Een richtlijn nodig?
Een zak maismeel van 90 kilo kost nu: 32 euro (33 procent meer dan vorig jaar)
Een zak bonen 56 euro (75 procent meer dan vorig jaar)
Kijk ook nog even dit filmpje waarin een moeder over haar zorgen vertelt: : https://
drive.google.com/file/d/1MHWJZItX5Jt1SvzTArVhpJsSpGEQkOuC/view
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www.macheo.nl

