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Project summary 
 
Bouw een veilige toekomst voor kwetsbare kinderen. 
 
In Kenia leven er nog altijd miljoenen kinderen in extreme armoede, zoals in de sloppenwijken 
van Nairobi. Zonder steun is hun situatie uitzichtloos. Veel kinderen hebben ouders verloren 
aan HIV/Aids of zijn slachtoffer van mishandeling. Geen onderwijs, geen voedsel en vaak 
misbruikt, grijpen deze kinderen naar drugs, alcohol of belanden in de criminaliteit. Net4kids 
biedt samen met projectpartner Watoto Wema een veilig onderkomen aan deze kwetsbare 
kinderen die nergens meer terecht kunnen.  
 
Om kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg te bieden aan de kinderen en hun arme 
gemeenschap runt Watoto Wema ook het Heri Wema Health Centre. De inkomsten uit het 
gezondheidscentrum worden direct besteed aan de financiering van schoolkosten van de 
kinderen in het centrum. Op den duur zullen de inkomsten een deel van de structurele kosten 
bekostigen. Innovatief en noodzakelijk: door het ondersteunen van de gemeenschap met 
goede zorg proberen we structureel te werken aan de armoedeproblematiek in deze regio. 
 
Een terugblik op 2018. Er is weer veel gebeurd het afgelopen jaar. Watoto Wema ondersteunt 
kinderen met onderwijs, en honderden mensen zijn geholpen in het gezondheidscentrum. 
Net4kids is in september 2018 op projectreis geweest naar het Watoto Wema Centre. Om de 
impact van Net4kids en de steun vanuit het bedrijfsleven in beeld te brengen is presentatrice 
Doloris Leeuwin – bekend van het Klokhuis – meegereisd naar Kenia om het project te 
bezoeken. Er is een video verslag van wat doelgerichte en effectieve ontwikkelingshulp teweeg 
kan brengen gemaakt. De beelden zijn voor het eerst te zien tijdens het Net4kids event op 5 
juni in Pakhuis de Zwijger. 
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Watoto Wema Centre – onderwijs & opvang 
 
De kinderen staan zoals altijd centraal. In 2018 zijn er 127 kinderen ondersteund. 94 van deze 
kinderen hebben onderwijs gekregen op verschillende niveaus. De grootste groep (63 
kinderen) volgt basisonderwijs, 19 kinderen volgen middelbaar onderwijs en 11 kinderen 
vervolgonderwijs. Er is 1 meisje dat op de universiteit zit. Daarnaast zijn er ook nog een paar 
hele jonge kinderen in het centrum die nog geen formeel onderwijs volgen, maar pre-school 
activiteiten krijgen. Al deze kids krijgen naast onderwijs, ook gezondheidszorg, aandacht & 
liefde en een veilige omgeving om op te groeien (in het centrum of binnen de gemeenschap 
(bij voorkeur in de eigen vertrouwde omgeving als het kan). De organisatie zet zich altijd in 
voor re-integratie, en heeft in 2018 vijf kinderen gere-integreerd bij familie. Dit aantal is iets 
lager dan voorspeld voor dit jaar. Helaas komt dit doordat de familieomstandigheden vaak nog 
niet zodanig zijn dat het kind hier naartoe terug kan. Op de overige gebieden heeft onze 
projectpartner zo goed als volledig de projectdoelstellingen gehaald.   
 
Het blijft een uitdaging om het onderwijsniveau van de kinderen te verhogen. Veel kinderen 
hebben in hun jonge jaren al veel meegemaakt. Dit leidt tot concentratiegebrek, weinig 
zelfvertrouwen en een relatief lager ontwikkelingsniveau. Met goede counseling probeert 
Watoto Wema elk kind een passend traject te bieden, en dat betekent soms stoppen met 
school om een beroep te leren en te gaan werken. Huiswerkbegeleiding en andere activiteiten 
in het centrum helpen de kinderen in hun ontwikkeling. 
 
Een tegenvaller in 2018 was dat de overheid besloten had dat de hoofdweg verlegd moest 
worden. Er bleek onenigheid over grenslijnen; de overheid gaf aan dat onze lokale partner 
deels over grenslijnen van de overheid had gebouwd en enkele gebouwen moest verplaatsen. 
Watoto Wema heeft dit gevecht helaas niet kunnen winnen van de overheid en moest een deel 
van hun gebouwen afbreken en herbouwen. Watoto Wema heeft zich herpakt, flink fondsen 
geworven en inmiddels (2019) zijn alle gebouwen verplaatst.  
 
Heri Wema Health Centre - gezondheidszorg 
 
Net4kids investeert ook in de lopende kosten van het gezondheidszorg project van Watoto; het 
Heri Wema Health Centre. De patiënten aantallen stijgen gestaag, ter vergelijking: in 2016 zijn 
er in totaal 216 patiënten geholpen, in 2017 737 patiënten en 798 patiënten in 2018. Er is 
slechts een kleine groei vergeleken met vorig jaar, maar om een financieel onafhankelijk 
gezondheidscentrum te worden moeten de patiënten aantallen flink omhoog, of het aantal uit 
te voeren behandelingen zal moeten stijgen.   
 
Maar belangrijk is dat de gemeenschap gezondheidszorg krijgt die kwalitatief goed is, 
bereikbaar is, en waar patiënten met respect worden behandeld. Iets wat in met name 
openbare ziekenhuizen in Kenia ver te zoeken is. En de kinderen uit het centrum krijgen de 
beste zorg die zij zich maar kunnen wensen, met een ‘eigen ziekenhuis’ naast hun huis. 
Kinderen van Watoto Wema hebben in totaal 393 behandelingen gehad in 2018, dat zijn dan 
reguliere gezondheidschecks en soms behandelingen voor infecties etc.  
 
Hoewel de plannen van de overheid de weg te verleggen als een schok kwam voor Watoto 
Wema centrum, omdat dit deels door hun gebouwen heenging, hebben ze zich herpakt en 
gebouwen herbouwd. Positief hieraan is dat de overheid wel bezig is met de weg en de 
plannen om deze weg te asfalteren aan het realiseren is. Dit zal de bereikbaarheid van het 
centrum ten goede komen en naar verwachting een positief effect hebben op het aantal 
bezoekers van het gezondheidscentrum.  
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Met de inkomsten uit het gezondheidszorgprogramma is een kleine bijdrage a € 1809,- 
opgehaald voor het Watoto Wema Centre. Dit is mogelijk omdat Net4kids de lopende kosten 
nog financiert. In de komende jaren is het de bedoeling dat onze Net4kids bijdrage verder 
wordt afgebouwd zodat het gezondheidscentrum steeds zelfredzamer wordt. En dan is de 
volgende stap dat wat dan als ‘winst’ wordt gerealiseerd terugvloeit in het Watoto Wema 
Centre. Een lange termijn doel, want op de korte termijn staat het versterken van de 
gemeenschap met kwalitatieve gezondheidszorg centraal.  
 
Watoto Wema is ruim vijf jaar partner van Net4kids, en daar zijn wij heel trots op. Van het 
beeld van een kindertehuis met wat kleine inkomens genererende activiteiten is de organisatie 
gegroeid naar een professionele NGO waarin zelfredzaamheid één van de speerpunten blijft, 
zonder de aandacht te verliezen voor datgene waar het om gaat: de kids! In 2018 is Watoto 
Wema ook een (tijdelijke) opvanglocatie geworden (vanuit de overheid) voor straatkinderen uit 
Nairobi. Dat betekent toch vaak andere uitdagingen dan met kinderen uit de Ruai 
gemeenschap die vaak vanuit andere onveilige situaties kwamen (zoals huiselijk geweld). 
Straatkinderen zijn gewend aan een vrij leventje, hebben dankzij dat harde leventje vaak een 
brutale mond, zijn gewend alles te stelen i.p.v. het te vragen. Watoto Wema werkt hard om al 
deze verschillende kinderen een veilige omgeving, onderwijs en gezondheidszorg te bieden.   
 
Krijg je niet genoeg van dit mooie project? Alle verhalen van de kinderen en updates uit Kenia 
kun je HIER bekijken.   


