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NIEUWSBRIEF
Er is veel om trots op te zijn!Er is veel om trots op te zijn!



Ons jaarverslag over 2021 is weer een mooi moment om te laten zien en te zeggen 
hoe dankbaar Macheo is voor alle hulp en steun die we van zo veel mensen hebben 
gekregen. Dankzij jullie kunnen de medewerkers in Kenia het werk doen dat daar zo 
nodig is! Dankzij jullie kan Macheo, ondanks de groeiende zorgen over droogte en         
stijgende voedsel- en transportprijzen, met onve minderde energie het verschil blijven 
maken in de levens van kwetsbare kinderen en hun ouders.

ER IS VEEL OM 
TROTS OP TE ZIJN!
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www.macheo.nl

M
AC

H
EO

 /
/ 

03

Dat de manier waarop Macheo werkt tot geweldige resultaten leidt, toont het jaarv-Dat de manier waarop Macheo werkt tot geweldige resultaten leidt, toont het jaarv-
erslag onomstotelijk aan. Kijk maar even mee naar een aantal mooie voorbeelden erslag onomstotelijk aan. Kijk maar even mee naar een aantal mooie voorbeelden 
hiervan:  hiervan:  

 • We hebben meer dan 25.000 kinderen kunnen helpen op vele manieren. • We hebben meer dan 25.000 kinderen kunnen helpen op vele manieren.

 • De bewijzen zijn er: we slagen erin om de Macheo methode steeds beter  • De bewijzen zijn er: we slagen erin om de Macheo methode steeds beter 
in te zetten. Dat betekent: kijken naar het totaalplaatje. Wat is er aan de hand, wat in te zetten. Dat betekent: kijken naar het totaalplaatje. Wat is er aan de hand, wat 
heeft dit kind, in deze omstandigheden, nú en straks nodig? En dan de juiste hulp-heeft dit kind, in deze omstandigheden, nú en straks nodig? En dan de juiste hulp-
maatregelen toepassen, precies op maat gemaakt voor elk kind. maatregelen toepassen, precies op maat gemaakt voor elk kind. 

 • We hebben dashboards ontwikkeld om nóg meer inzicht te krijgen in  • We hebben dashboards ontwikkeld om nóg meer inzicht te krijgen in 
het effect van de hulp die we bieden. Via de data die we hebben opgebouwd door vele het effect van de hulp die we bieden. Via de data die we hebben opgebouwd door vele 
jaren hulpverlening, kunnen we steeds nauwkeuriger het effect van de toegepaste jaren hulpverlening, kunnen we steeds nauwkeuriger het effect van de toegepaste 
maatregelen meten. We kunnen precies zien wat werkt, voor wie en wat de kosten maatregelen meten. We kunnen precies zien wat werkt, voor wie en wat de kosten 
daarvan zijn.daarvan zijn.

 • In 2021 hebben we een aantal nieuwe partners aan ons kunnen binden.  • In 2021 hebben we een aantal nieuwe partners aan ons kunnen binden. 
Daardoor kunnen we bestaande hulp nóg beter maken en ook nieuwe dingen gaan Daardoor kunnen we bestaande hulp nóg beter maken en ook nieuwe dingen gaan 
doen om de kinderen beter te kunnen helpen.  doen om de kinderen beter te kunnen helpen.  

Je kunt er hier alles over lezen: Je kunt er hier alles over lezen: 
https://www.macheo.nl/2022/06/02/jaarverslag-2021-onze-brede-aanpak-werkt/https://www.macheo.nl/2022/06/02/jaarverslag-2021-onze-brede-aanpak-werkt/

Onze ambities zijn grootOnze ambities zijn groot

We zetten alle zeilen bij om ondanks alle gestegen kosten nog meer kinderen te We zetten alle zeilen bij om ondanks alle gestegen kosten nog meer kinderen te 
bereiken. We verwachten dat we in 2023 onze impact op kinderen en hun ouders heb-bereiken. We verwachten dat we in 2023 onze impact op kinderen en hun ouders heb-
ben verdubbeld ten opzichte van 2021. We zien nu al dat we goed op weg zijn!  ben verdubbeld ten opzichte van 2021. We zien nu al dat we goed op weg zijn!  

We zijn druk bezig om nieuwe manieren uit te werken om het werk van Macheo nog We zijn druk bezig om nieuwe manieren uit te werken om het werk van Macheo nog 
meer onder de aandacht te brengen. Daar horen jullie in de eerstvolgende nieuwsbrief meer onder de aandacht te brengen. Daar horen jullie in de eerstvolgende nieuwsbrief 
méér over….! méér over….! 

Dus…ambities om ons goede werk steeds beter uit te voeren zijn er volop. Dankzij Dus…ambities om ons goede werk steeds beter uit te voeren zijn er volop. Dankzij 
jullie steun gaat ons dat lukken! jullie steun gaat ons dat lukken! 

KIJK IN HET JAARVER-
SLAG: MACHEO’S HULP 

HELPT ECHT!


