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WE ZIJN ER WEER!
Net als vorig jaar zijn wij, fotografe Sophie Laubert en journaliste Sarie Katsman, weer
een aantal dagen in Kenia bij Macheo te gast. We proberen het dagelijks werk van
Macheo in beeld en woord te vangen om dat nog beter te kunnen delen met jullie: onze
lezers en donoren.
Een paar indrukken:
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-We zien de grote, intens bezorgde ogen van een tienermoeder, net 18 is ze. Haar baby
kan ze niet goed voeden door de stress, want haar dochtertje van 3 herstelt maar niet
van de longontsteking die ze opliep: geld voor medicijnen is er niet. De vader (oogt
ook nog bijna een kind, van 21) en zij leven met hun gezinnetje in een klein golfplaten
kamertje in het rommelige hart van de sloppenwijk bij Thika.
-We delen de spontane tranen van een verpleegkundige wanneer ze hoort dat een van
de ondervoede kindjes die ze onder haar hoede heeft, het ondanks alle inspanningen
niet heeft gered….,,Dat went nooit”, zegt ze.
-We horen het afgrijselijke verhaal van een meisje van 16. Haar eigenwaarde tot nul
gereduceerd als gevolg van misbruik, zowel geestelijk als lichamelijk, door haar
stiefvader. Beschadigd voor het leven. Haar onderwijzeres schakelde Macheo in, nadat
ze die eindelijk in vertrouwen had durven nemen. .

We zien keer op keer hoe Macheo het keerpunt is in de levens van mensen
-In de ogen van de jonge tienermoeder verschijnt een sprankje hoop wanneer de social
worker ter plekke actie onderneemt voor de medicijnen voor haar peuterdochter. Het
piepjonge ouderpaar heeft van Macheo eerder al een bed en toebehoren gekregen. ,,Ik
wist niet wat ik zag, echt niet”, zegt de vader, die zich diep schaamt omdat hij geen werk
kan vinden en zo voor zijn gezin kan zorgen. ,,Wij zijn hier onvoorstelbaar blij mee.”
-Het misbruikte, beschadigde meisje van 16 werd acuut in veiligheid gebracht bij
Macheo. Ze kreeg daar liefdevolle hulp en deskundige begeleiding. Makkelijk was het
niet, want wie dur de ze nog te vertrouwen? Toch bleek ze sterk genoeg om dankzij
deze hulp te leren omgaan met haar trauma’s. Ze gaat weer naar school en ontwikkelt
zich goed.
-Macheo’s medewerkers groeien door tot steeds betere professionals dankzij hun inzet
in het veld, training en digitale hulpmiddelen. Ze leren razendsnel schakelen, luisteren,
inschatten, handelen, documenteren. Worstelend met tijd en krappe budgetten. Met het
maken van keuzes. Altijd het gevoel: ,,Ik zou nog zoveel méér willen doen.”
Dat maakt dit werk zo moeilijk: zoals die jonge tienermoeder en de misbruikte 16-jarige
zijn er helaas nog veel meer. Zo veel mensen die moeten wachten op hulp, omdat het
budget niet toereikend is.
De medewerkers van Macheo vinden het verschrikkelijk om ‘nee’ te moeten zeggen, te
moeten beslissen wie wel en wie niet.
Elke euro kan hier het verschil maken! Kunnen we weer op jullie hulp rekenen?
Dank!

www.macheo.nl
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P.S. Let op, want we komen al heel snel met meer nieuws over Macheo. En wacht nog
even met cadeautjes aanschaffen voor de feestdagen, want ook op dat gebied komt er
iets moois aan!

