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Watoto Wema biedt een duurzame leef- en leeromgeving aan kansarme
kinderen om hen in staat te stellen een opleiding te volgen en een
positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Omdat elke situatie per
kind verschilt,  bekijkt onze projectpartner wat de best passende opvang
is en maakt zich sterk voor re-integratie met famil ieleden. Daarnaast is
het Heri Wema Health Centre opgezet om kwalitatieve gezondheidszorg
te bieden aan de arme gemeenschap. 

Watoto Wema heeft in de eerste helft van 2022 106 kinderen
ondersteund. Zij  kri jgen allemaal gezondheidszorg, aandacht & l iefde en
een veil ige omgeving om op te groeien (in het centrum of binnen de
gemeenschap (in hun eigen vertrouwde omgeving als het kan). 

Watoto runt een beautysalon en barbershop, dit loopt goed en geeft hen,
samen met de waterverkoop, een beetje eigen inkomsten. Momenteel
wordt de benedenverdieping van het health center verbouwd als
vocational training centrum. Met dank aan een famil iestichting dat via
Net4kids hierin investeert. Watoto Wema stimuleert kennis en
ondernemerszin bij kinderen en jongeren zodat ze onafhankeli jk en
financieel zelfstandig worden gemaakt. Door middel van de
beroepsopleidingen zullen jongeren vaardigheden verwerven waarmee ze
een beroep kunnen uitoefenen dat past bij  de lokale arbeidsmarkt. Door
praktische opleidingen (dichtbij) aan te kunnen bieden kri jgen deze
jongeren een kans om zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. Dit is een
mooie toevoeging op het programma van Watoto Wema.
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Bonface is 12 als hij  bi j  Watoto Wema

terechtkomt. Zi jn ouders hebben hun eigen

il legale brouwerij ,  en Bonface moet als klein

jongetje helpen met de verkoop en het

brouwen van alcohol. Ook hij begint met

drinken, zoals iedereen in zi jn famil ie, en gaat

niet naar school. Hij  wordt door de politie uit

huis geplaatst, en komt in het centrum

terecht. Daar kickt hij  snel af van de alcohol

en gaat naar school. Hij  vindt leren echt leuk,

en ook al is hij  een paar jaar ouder dan de

meesten in zi jn klas, klein van stuk als hij  is,

valt het niet eens zo op. Hij wordt nummer 2

van zijn school ti jdens de examens in class 8

(laatste jaar basisschool), en heeft daardoor

nu een scholarship van de Kenya Commercial

Bank ontvangen voor de komende 8 jaar

studie! Helemaal tot de universiteit wordt hij

gesponsord. Hoe mooi is dat!

BLIJ NIEUWS CIJFERTJES AAN DE BAK

Watoto Wema is een huis waar kinderen van alle leefti jden opgevangen
worden die op straat zwerven, geen ouders meer hebben of thuis niet
veil ig kunnen wonen. Dit kan zijn door de thuissituatie, maar ook doordat
criminele bendes die in hun omgeving actief zi jn en er alles aan doen om
jonge kwetsbare kinderen in te l i jven en ze afhankeli jk te maken van
drugs. Watoto Wema beschermt hen, bereidt ze voor op school,
begeleidt ze bij het behalen van een diploma en zorgt voor een veil ige
omgeving waarin ze kunnen opgroeien en zichzelf kunnen ontwikkelen.

OVER HET PROJECT

HET JAAR IN VOGELVLUCHT

106€51.250 47%

In 2022 kregen vooralsnog 106 kinderen

onderwijs via Watoto. Een deel daarvan

woont in Watoto centrum, de andere

ondersteunde kinderen wonen en leven

bij famil ie in de gemeenschap en kri jgen

daar support rondom onderwijs,

gezondheidszorg en voeding. De grootste

groep (67 kinderen) volgt basisonderwijs,

24 kinderen volgen middelbaar onderwijs

en 14 kinderen vervolgonderwijs. 1 jongere

doet universitair onderwijs. Het is fi jn dat

de scholen allemaal weer normaal open

zijn en het gaat goed met de kinderen op

school. 

De organisatie zet zich alti jd in voor re-

integratie, maar dat kan helaas niet alti jd.

In de eerste helft van 2022 zijn er 2

kinderen gere-integreerd bij hun famil ies.  

Geïmproviseerd hebben af en toe trainingen

plaatsgevonden voor bijvoorbeeld

loodgieter en schoonheidsspecialiste voor

enkele leerl ingen in het klaslokaaltje waar

de jongsten les kri jgen, of in de keuken. Of

onder een boom. Met de investering in de

renovatie van de onderste verdieping

kunnen in die ruimte jaarl i jks zo'n 200

jongeren (vanuit Watoto Wema en vanuit de

gemeenschap) beroepsonderwijs gaan

volgen. De volgende opleidingen zullen dan

aangeboden worden: computertraining,

beauty-opleiding, en prakti jkopleidingen tot

elektricien en loodgieter.

Het komende jaar zal de verdieping klaar

zijn en kunnen we meer gaan vertellen over

de beroepsopleidingen. 


