KIWAKKUKI in het kort
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CHILD en haar KiwakkukinetwerkNL treden op als Nederlandse
vertegenwoordigers van de Tanzaniaanse vrouwengroep KIWAKKUKI .

Weeskinderen willen weer naar school …………………...…...….….…op weg naar zelfstandigheid.
Op het moment dat je je beide ouders aan Aids verliest, stort je kinderwereld in. Maar je wilt natuurlijk wél
toch gewoon weer naar school. En verder met je leven: later werk dat bij je past. Als je niet het geluk hebt
om volledig door de familie opgevangen te worden ontbreekt zorg, schoolgeld of zelfs onderdak. En weg is
je toekomst. Wat je zonder hulp te wachten staat laat zich raden. Toch zien de Kiwakkukivrouwen deze
kinderen niet als hulpeloze zieligerds, maar als “competent survival artists”: overlevingskunstenaars.
Onderschat de kracht en talenten van kinderen niet! Dit taalgebruik verraadt hun positieve instelling.
Vandaar dat CHILD nu al meer dan 15 jaar de activiteiten van KIWAKKUKI (Kilimanjaro-vrouwen tegen
Aids) ondersteunt. Onder meer via het “ook weeskinderen willen weer naar school” project, dat door Aids
verweesde kinderen (zelf gezond) de kans geeft om weer naar school te gaan: lagere school, middelbare
school of beroeps-onderwijs of zelfs naar hogeschool of universiteit, gemiddeld nu 60€ per jaar per kind. En
door een preventieprogramma en door de bouw van opvanghuisjes. Zo kregen de laatste jaren rond 900 van
die kinderen via ons hun jaarlijkse schoolgeld en daarmee een nieuwe kans. Door de ---++
.3669*/en van U als Nederlandse fondsen en leden van het KIWAKKUKInetwerkNL wel te verstaan.
`1`1Maar er is voor 2013 nog wel een tekort  200 kinderen, om maar even niet van de wachtlijst te
spreken.
Dit alles is onderdeel van een gestage en bredere strijd van de KIWAKKUKI-vrouwen tegen Aids en de
sociale gevolgen van dien. Weeskinderen worden bij familie of vrijwilligers ondergebracht; patiënten
worden ondersteund. Voorlichting en pogingen tot mentaliteitsverandering moeten het tij keren. Medicatie,
mits trouw ingenomen, helpt de zieken, maar de HIV positieven blijven het virus verspreiden, tenzij zeer
vroeg behandeld. Een mentaliteitsomslag is nodig: je eigen verantwoordelijkheid trekken, gelijkheid van
man en vrouw. Al met al neemt het aantal nieuwe Aidsgevallen in deze regio gestaag af. Niks doemdenken!
Zo zijn deze Kiwakkuki-vrouwen en ze denken niet alleen op een nieuwe manier. Ze doen en zetten zo hun
gedachten om in nieuwe Afrikaanse werkelijkheid. En het lijkt dus, met horten en stoten, te gaan lukken.
Voor elke ±60€ kan een Aids-weeskind (zelf meestal gezond) weer een jaar naar school. Totdat
Tanzania het zelf kan. Nog niet dus. Dit zijn voorlopig echt nog de kinderen van de rekening. Druppels op
een gloeiende plaat? Kom nou! “Een kind is een kind is een kind”, een structureel project op zich. Het geld
bereikt voor 100% Tanzania en wordt aldaar– persoonlijke contacten, accountantscontrole, een van onze
bestuursleden werkt aldaar- ook echt voor dat doel gebruikt. Een hoog-rendement-belegging dus.
Graag uw steun op 308423003, Stichting C.H.I.L.D, Arnhem (registratie: KvK en fiscus=ANBI). Nadere
info: telefoon 0345 535782 of www.stichtingchild.nl Corr. Adres KiwakkukinetwerkNL: Juul& Zier
Versluys, Maalkoppelweg 4, 4105HH Culemborg of juzivers@xs4all.nl
z.o.z

raag: wilt U hen (blijven) steunen?
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Samenvatting van de huidige CHILD-KIWAKKUKI samenwerking:
1 Naast de andere projecten die CHILD met Kiwakkuki heeft (opvanghuisjes voor Aidswezen en
preventie/vroegopsporing/ vroegbehandeling HIV-Aids bij jeugdigen) vragen wij in 2012 uw bijzondere aan
dacht voor:ons project “Ook weeskinderen willen weer naar school”.
 ca 900 door Aids verweesde Tanzaniaanse kinderen door village-chief, plaatselijke Kiwakkuki
vrijwilligsters, op advies leraren geselecteerd op leerniveau en onvermogen om schoolgelden zelf te
betalen. Grofweg helft lagere school, helft middelbare school/beroepsonderwijs + ca 5% hoger
onderwijs (aanvullend aan staatsbeurs)..Deze kinderen kunnen zonder steun dus niet naar school.
 De officlele NL Stichting CHILD betaalt (zonder enige overhead) de schoolkosten (gemiddeld
60€/jaar) aan de Kiwakkukivrouwengroep van Noord Tanzania met ca 10% overhead voor onderwijsbegeleiding (3 persoonlijke bezoeken per jaar) en aantoonbare onkosten. Inkomsten CHILD voor dit
project komen voor ca. de helft uit grotere fondsen en voor de andere helft uit het, aan CHILD
verbonden, KIWAKKUKInetwerkNL (kerken, vrouwengroepen, serviceclubs, kleinere fondsen,
scholen, particulieren), waarop deze nieuwsbrief zich richt.
 Garantie: CHILD behoort volgens onderzoek Erasmus Universiteit/"Trouw" tot de 3% meest
betrouwbare stichtingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (goededoelenonderzoek
2011). In Tanzania controleren 2 NL zakenlieden die aldaar werkzaam zijn (1 ervan CHILD
bestuurslid) en een lokale accountant de KWK financiën en prestaties halfjaarlijks en brengen
daarover officieel rapport uit (laatstelijk 31/7/2012 zeer positief). Ook andere bestuursleden hebben
daar persoonlijke banden. Wij zijn vrienden van KWK, kritische vrienden dus.
 Probleem: door waardeverlies € en wisselende fondswerving is het elk jaar weer spannend of we het
schoolgeld van “onze” ca. 900 gesponsorde leerlingen kunnen betalen en bovendien is er ook nog
een wachtlijst van 1000 kinderen, die dus niet naar school kunnen. Maar we doen met vrouw, man en
macht ons best om ons netwerk te onderhouden en waar mogelijk uit te breiden.
2 KIWAKKUKI = Vrouwen van de Kilimanjaro (6000 leden in 150 basisgroepen) samen weerbaar
tegen Aids . Duizenden Aids-patiënten in een regio met 1.4 miljoen inwoners, in hun dorp verzorgd met
ca.2000 vrijwilligers Hun gezinnen direct en door een microkrediet-project gesteund. Circa 22.000
verweesde kinderen worden voorbereid op en opgevangen na het overlijden van hun ouders. Juridische
bijstand indien het voor die kinderen vaak bedreigende traditionele erfrecht hun akkertje ook nog aan
vaders clan “ terug”-geeft.. Naar de hele gemeenschap toe: bewustwording van het probleem en de rol
van vrouwenonderdrukking daarin; voorlichting vanaf de lagere school; mensen aanspreken op eigen
verantwoordelijkheid.. Een brede actie dus, waarin wij als CHILD, hand in hand met de Kiwakkukivrouwen blijven helpen het kinderaspect te ondersteunen, boven wat Kiwakkuki zelf op dit moment kan.

Help de helpers! Hun en onze continue steun blijft nodig.

SUGGESTIE: geef of stuur dit foldertje aan 10 vrienden, vergezeld van uw aanbeveling. Breng dit project in bij uw kerk
of serviceclub. Verwijs naar www.stichtingchild.nl .Wordt als persoon/organisatie lid van het KIWAKKUKInetwerkNL.
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