
 

 

 

 Update Daycare Kenia  

Na de vorige update zijn we inmiddels een half jaar en twee lock-downs 

verder.  Hieronder een kort verslag van de afgelopen periode. U kunt 

iets lezen over: 

1. De verbouwing van het dagverblijf.  

2. Covid in Kibera. 

3. Afronding en overdracht van het project. 

4. Bericht uit Kibera van James, onze projectleider ter plekke. 

 

Verbouwing 

In oktober vertelden we dat er een weg gebouwd werd en dat het Daycare binnen een aantal weken moest 

worden ingekort.  Dat is gelukt. James heeft een aannemer gevonden die dit op zich 

heeft genomen. Het dagverblijf is ingekort en helaas moest de muur met onze boom 

worden weggehaald. Wellicht iets voor een volgende reis naar Kenia 

om deze weer opnieuw te schilderen. Het dagverblijf is weliswaar 

ingekort maar er is gelukkig genoeg ruimte om te kunnen spelen en 

slapen.  

 

 

 

COVID 

Ook in Kibera heeft COVID 19 toegeslagen. Veel mensen waren bang en veel Kiberianen hadden geen werk 

meer. De Daycare moest sluiten vanwege overheidsmaatregelen.  Hierdoor lag 

alles stil. In januari leek het er even op dat we weer open konden, maar toen 

kwam er alweer een volgende golf aan. De overheid draaide 

alle versoepelingen terug. Nu is het inmiddels augustus en 

vanaf half mei zijn er weer kinderen. De vraag naar goede 

dagopvang is groot en helaas kunnen we niet alle kinderen 

opvangen. Veel mensen hebben schulden en men is nog bang voor een volgende COVID- 

variant.  

Gelukkig is het dagelijkse leven in Kibera weer opgepakt en langzamerhand is er wat 

meer werk. Het lijkt alsof alles weer naar een nieuw en beter normaal gaat.  

 

Afronding 

Op dit moment zijn wij in de fase van afronding van het project. Na een start waarin we hebben geholpen 

met het bouwen en opzetten van de Daycare is het voor ons tijd om verder te gaan. Dit ondanks de 

blijvende uitdagingen (Zie James persoonlijke boodschap). Wij hebben het als bijzonder ervaren om Gods 

liefde op deze manier door te mogen geven. Ina is inmiddels druk bezig met de Stichting Eckstra, een lokale 

organisatie om mensen in armoede een extraatje te geven. Mijn plannen gaan voornamelijk richting de 

Dovengemeenschap in Nederland. Ik wil mij graag bezighouden met het vertalen van de Bijbel naar de 

Nederlandse Gebarentaal. Ik blijf verbonden aan GAiN.  

https://www.stichtingeckstra.nl/


We willen iedereen die heeft bijgedragen door gebed en in financieel- en materieel opzicht van harte 

bedanken.  

Wilt u de Daycare blijven steunen, dan kan dat via Stichting Krusha. Meer informatie vindt u hier . We zijn 

blij met Stichting Krusha die bereid is James en zijn team verder te ondersteunen. 

Vergeet niet nog de persoonlijk boodschap van James te lezen. 

Nogmaals dank voor alles en Gods rijke zegen. 

Ina en Willem 

 

 

 

  

https://krusha.nl/krusha/
https://krusha.nl/krusha/


A REPORT OF THE KIBERA DAYCARE IN NAIROBI KENYA 

The kibera day-care is located in Nairobi Kenya and it has been operating for 5 years with much 

appreciated support and assistance from GAIN (Netherlands), the assistance and support was in the 

following ways: 

• Building of the day-care centre and community resource hall 

• Building and equipping of a kitchen  

• Training of caregivers in child development through the Kidogo Educational curriculum. 

• Financing the operational costs of the day-care 

• Renovations and maintenance of the day-care building during the visits by volunteers to Kibera and 

family visits. 

• Purchase of furniture and other materials needed in the day-care 

The day-care service has been important and is still important to the Kibera community since it has 

enabled parents especially women who don’t have options of how to take care of their children as they go 

to look for casual jobs or other ways to earn income so us to sustain their family needs, it is for this reason 

that the day-care has played a major role in the lives of the residents of Kibera. 

The day-care is a model to other day-care centres in Kibera because of the quality and standard that it 

operates. 

Before the COVID-19 pandemic the day-care had a total of 30 children who were getting the services of the 

day-care, unfortunately the day-care was closed for 10 months. 

CHALENGES FACING THE DAYCARE 

Due to the COVID-19 pandemic many parents of the children and guardians in the day-care lost their jobs, 

some went back to upcountry, others were affected by the lockdowns and got stuck in other towns, and 

upcountry separating them from their families, up to now some parents do not have jobs/employment and 

therefore cannot be able to pay for day-care services. 

The financial support from GAIN (Netherland) will be ending in July 2021 and with the financial challenges 

affecting parents who have lost jobs and are struggling to put something on the table it will be difficult for 

the day-care to operate as usual especially with caregivers salary and purchasing of food, other additional 

costs of handwashing soaps, Sanitizers that have been brought about by the pandemic. 

In early this year 2021 the day-care was partly demolished to create space for the construction of a road 

leading to a hospital the demolition made the space to be small in size, this has made us not to admit more 

children because of the space challenge, the space can only accommodate a maximum of 30 children at 

the moment and our projection was to have a maximum of 45 children 

In Kibera many day-care centres were closed due to the COVID-19 Pandemic, and it has led to the high 

demand of our day-care services but due to the space challenge we can only serve a limited number of 

children. 

A lot of parents are not able to pay the fee for the day-care service these has led to majority of parents to 

be in debt with us, however we still provide the services but in future it will be difficult if majority of the 

parents are unable to pay the fees for the day-care. 

CONCLUSION 

The Kibera community represented by Victory self-help group are thankful for the assistance and support 

offered by Global Aid Network (GAiN Netherlands) and the Kindness and love that you have shown to us 



through the day-care and family visits and not forgetting the prayers that you pray to us. May God bless 

you and if you can continue supporting us due to the challenges that we are facing we will be thankful. 

REPORT WRITTEN AND COMPILED BY  

JAMES KIRIKA  

CHAIRPERSON VICTORY SELF HELP GROUP. 

 

  



Vertaling EEN VERSLAG VAN DE KIBERA DAYCARE IN NAIROBI KENIA 

De Kibera day-care is gevestigd in Nairobi Kenia en werkt al 5 jaar met zeer gewaardeerde steun en hulp 

van GAIN (Nederland), de hulp en ondersteuning was als volgt: 

• Bouw van het kinderdagverblijf en de gemeenschapsruimte 

• Bouwen en inrichten van een keuken 

• Training van kinderverzorgers via het Kidogo Educatieve curriculum. 

• Financiering van operationele kosten van de daycare 

• Renovatie en onderhoud van het kinderdagverblijf tijdens de bezoeken van vrijwilligers aan Kibera en 

familiebezoeken. 

• Aankoop van meubilair en andere materialen die nodig zijn in de kinderopvang 

 

De Daycare is belangrijk geweest en is dat nog steeds voor de Kibera-gemeenschap. Dit omdat het ouders, 

met name vrouwen die geen opties hebben om voor hun kinderen te zorgen, in staat heeft gesteld om los 

werk te zoeken of op andere manieren geld te kunnen verdienen. Hierdoor kunnen zij in hun 

gezinsbehoeften voorzien De Daycare heeft daardoor een grote rol gespeeld in het leven van de bewoners 

van Kibera. 

Het kinderdagverblijf staat model voor andere kinderdagverblijven in Kibera vanwege de kwaliteit. 

Tijdens de COVID-19 pandemie is de Daycare helaas 10 maanden gesloten geweest. Daarvoor had het 

kinderdagverblijf in totaal 30 kinderen.  

UITDAGINGEN VOOR DE KINDERVERZORGING 

Als gevolg van de COVID-19-pandemie verloren veel ouders van de kinderen en voogden in de 

kinderopvang hun baan, sommigen gingen terug naar het binnenland, anderen werden getroffen door de 

afsluitingen en kwamen vast te zitten in andere steden of in het binnenland gescheiden van hun families. 

Nu nog hebben sommige ouders geen werk/baan en kunnen daarom de kinderopvang niet betalen. 

De financiële steun van GAIN (Nederland) loopt af in juli 2021 en met de financiële uitdagingen voor 

ouders die hun baan hebben verloren en moeite hebben om iets op tafel te krijgen, zal het voor de 

Daycare moeilijk zijn om normaal te functioneren, vooral met zorgverleners salaris en aankoop van 

voedsel, andere extra kosten van handzeep, ontsmettingsmiddelen die zijn veroorzaakt door de pandemie. 

Begin dit jaar 2021 is de crèche gedeeltelijk gesloopt om ruimte te creëren voor de aanleg van een weg 

naar een ziekenhuis door de sloop is de ruimte klein geworden, hierdoor hebben we geen kinderen meer 

mogen opnemen vanwege de ruimte-uitdaging , de ruimte biedt momenteel plaats aan maximaal 30 

kinderen en onze prognose was om maximaal 45 kinderen te hebben 

In Kibera waren veel kinderdagverblijven gesloten vanwege de COVID-19-pandemie en dit heeft geleid tot 

de grote vraag naar onze Daycarediensten, maar vanwege de ruimte kunnen we slechts een beperkt aantal 

kinderen helpen. 

Veel ouders zijn niet in staat om de vergoeding voor de kinderopvang te betalen. Dit heeft ertoe geleid dat 

de meerderheid van de ouders schulden heeft bij ons, maar we bieden nog steeds de diensten, maar in de 

toekomst zal het moeilijk zijn als de meerderheid van de ouders niet in staat zijn de kosten voor de Daycare 

te betalen. 

CONCLUSIE 

De Kibera-gemeenschap vertegenwoordigd door Victory self-help group is dankbaar voor de hulp en 

ondersteuning die wordt geboden door Global Aid Network (GAiN Netherlands) en de vriendelijkheid en 

liefde die jullie ons hebben getoond aan de Daycare en families die er zijn bezocht. En natuurlijk niet te 



vergeten de gebeden van u voor ons. Moge God u zegenen en als u ons kunt blijven steunen vanwege de 

uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, zijn wij u daar dankbaar voor. 

VERSLAG GESCHREVEN EN SAMENGESTELD DOOR 

JAMES KIRIKA 

VOORZITTER OVERWINNING ZELFHULP GROEP. 

 

 


