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On a mission 
 
Kinderen voorzien in hun basisbehoeften, onderwijs en hen weer i ntegreren in de 
gemeenschap met de nodige ondersteuning voor een zelfstandig bestaan.  
De missie van Watoto Wema staat als een paal boven water. Deze diepgewortelde 
motivatie drijft hen al sinds 2004.    
Zij vangen kwetsbare jongeren, die nergens naartoe lijken te kunnen, op in hun 
centre: een liefdevolle, veilige omgeving waar zij opvang, kwalitatief goed onderwijs, 
medische zorg en drie keer per dag een voedzame maaltijd krijgen. Het centrum is 
een duurzame leef- en leeromgeving waar de kids zich kunnen klaarstomen richting 
een zelfredzame toekomst, vol met nieuwe kansen. Maar naast de zorg voor de 
jongeren die in het centrum gehuisvest zijn, dragen ze ook zorg voor kwetsbare 
kinderen en jongeren die wél kunnen blijven wonen en leven bij hun familie in de 
gemeenschap. In hun eigen vertrouwde omgeving krijgen ze dan de juiste aandacht 
rondom onderwijs, gezondheidszorg en voeding. En natuurlijk ook een grote portie 
aan liefde. Als het mogelijk is om in hun eigen omgeving te blijven wonen dan 
geschiedt dat uiteraard de voorkeur.   
Omdat elk kind en zijn of haar situatie anders is stemt Watoto het behandelplan op 
hun behoeften af. Ook doen ze er alles aan om re-integratie met de familieleden van 
de kinderen mogelijk te maken.  
 
In de eerste helft van 2019 hebben zij met dit maatwerk 122 kinderen kunnen 
supporten. 87 hiervan volgen het basisonderwijs, 22 middelbaar onderwijs , 12 
vervolgonderwijs en 1 volgt een studie op de Universiteit. Fantastisch resultaat, want 
dit zijn er meer dan gepland. Re-integratie bij de families of de gemeenschap vindt 
meestal pas richting het einde van het jaar plaats als iedereen verder in het proces 
zit. Helaas is dit in bepaalde omstandigheden niet altijd mogelijk.   
 
 

Een mooi voorbeeld 
 
Stephen (inmiddels 22 jaar) is opgegroeid in het Watoto Wema Centre en dee lt graag 
zijn verhaal met ons. Tot op de dag van vandaag is hij alle team members van het 
centrum ontzettend dankbaar. Zonder hen zou hij de 22 jaar namelijk waarschijnlijk 
niet eens gehaald hebben. Voordat hij met Watoto in aanraking kwam woonde hij in 
een sloppenwijk, zonder eten en geld voor onderwijs.  Zijn familie keek niet naar hem 
op of om, ondanks dat het niet goed ging met zijn gezondheid. Stephen was vaak ziek 
en moest elke 3 maanden naar het ziekenhuis voor een bloedtransfusie. Familieleden 
met dezelfde bloedgroep kwamen zelfs niet om bloed te doneren. Watoto heeft er 
voor gezorgd dat hij wel elke behandeling kon krijgen die hij nodig had. Of er nu geld 
was of niet. 
De vele ziekenhuisbezoeken hebben behoorlijk wat invloed gehad op zijn opleiding, 
die hij dankzij Watoto was gaan volgen. Stephen zijn droom om chef-kok te worden 
kwam ondanks zijn medische toestand - waardoor hij altijd duizelig en moe was en 
vaak naar het ziekenhuis moest – toch uit. Watoto hielp hem na de afronding van zijn 
opleiding drie jaar geleden aan zijn huidige droombaan in het restaurant.  
Op zijn vrije dagen brengt Stephen graag zijn tijd door in het centrum. Omdat dit het 
enige huis is wat hij kent, voelt het voor hem nog steeds als thuiskomen. Hij helpt het 
personeel en zorgt graag voor al zijn – zoals hij de kids uit het centrum noemt - 
broertjes en zusjes. Hij deelt zijn eigen ervaringen met hen en helpt ze bij het nemen 
van verstandige beslissingen. Naast dat hij zich nog steeds nauw verbonden voelt, kan 
hij op deze manier ook zijn enorme dankbaarheid tonen.  
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Zo ook toen ‘huisvader’ Lusweti van 
Watoto Wema center, samen met 4 
anderen, naar het ziekenhuis moest 
voor een controle na een auto ongeluk 
waarbij ze ook nog eens beroofd 
werden door degenen die hen te hulp 
schoten. Dubbelop vreselijk natuurlijk, 
maar Stephen kon hierdoor wel iets 
terug doen. Hij besloot voor hen 
allemaal de ziekenhuis rekeningen te 
betalen van zijn spaargeld, die hij 
helemaal zelf verdiend had met zijn 
baan in het restaurant.  

 

 

Gezondheidszorg  

 

Naast het onderwijsproject biedt Watoto met het Heri Wema Health Centre - hun 

eigen ziekenhuis – ook gezondheidszorg aan zowel de kinderen uit het Watoto Wema 

Centre als de gemeenschap. De huisarts kan verschillende testen uitvoeren bij de 

patiënten door het laboratorium waar het ziekenhuis over beschikt. Als na een 

diagnose blijkt dat er medicijnen nodig zijn kunnen deze in het ziekenhuis zelf 

gekocht worden in de apotheek.  

In de eerste helft van 2019 heeft het toegewijde medische personeel 435 patiënten 

geholpen in het Health Centre. 179 kinderen uit het Watoto Wema Centre en 256 

mensen uit de gemeenschap hebben de gezondheidszorg gekregen die zij nodig 

hadden.  

 

De meeste openbare ziekenhuizen in Kenia kunnen niet tippen aan de kwalitatief 

goede zorg die het Heri Wema gezondheidscentrum te bieden heeft aan haar 

patiënten. Er wordt respectvol met de bezoekers omgegaan en het is goed te 

bereiken. En door de plannen van de overheid om de wegen rondom het centrum te 

asfalteren, zal die bereikbaarheid zelfs beter worden. Wat een gunstig effect zal 

hebben op het bezoekersaantal, iets wat hard nodig is om volledig financieel 

onafhankelijk te worden.   

 

Momenteel draagt Net4kids samen met haar investeerders nog zorg in de lopende 

kosten van het gezondheidscentrum, omdat het bezoekersaantal aantal nog niet 

voldoende is gestegen de afgelopen jaren om de projectdoelstelling van 3.000 

patiënten per jaar te halen. Met oog op de zelfredzaamheid van het centrum is het de 

bedoeling dat op termijn de winst van het Health Centre zal terugstromen in het 

Watoto Wema Centre om nóg meer kids te kunnen helpen bouwen aan een 

zelfstandige, positieve toekomst.  

 

 

Toekomstplannen 

 

Om zelf de lopende kosten te kunnen dekken heeft Watoto ‘thermo therapie’ 

opgenomen als dienst in het gezondheidscentrum. Deze – van origine Koreaanse – 

therapie wordt voornamelijk ingezet bij rug- en nekklachten. Het is een gewilde 

behandelingsmethode en trekt daarom nieuwe patiënten aan. Daarnaast ligt het 

organiseren van een ‘medical camp’ in de planning, om ook daarmee nieuwe 

patiënten aan te kunnen trekken. Tevens werken ze er hard aan om hun marketing te 

versterken. 
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Met het oog op re-integratie van de kinderen met de gemeenschap wil Watoto zich in 

de toekomst meer concentreren op de ouders/verzorgers. Ze denken erover om 

trainingen te gaan verzorgen omtrent het opzetten van een succesvol kleinschalig 

bedrijf. De training stelt de ouders en/of verzorgers in staat om een businessplan te 

schrijven, waarbij de beste plannen in aanmerking kunnen komen voor een 

startkapitaal. Om dit nieuwe project van start te laten gaan is er wel eerst funding 

nodig. Maar de kids blijven te allen tijde prioriteit.  

 

Samen bouwen we verder aan een nieuwe generatie kinderen die het beter heeft  en 

zorgen we voor succesverhalen zoals die van Stephen. Dank jullie wel!  

  

 

 

 

 

 


