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DAGORETTI EARLY CHILD INTERVENTION PROGRAM

INTRODUCTIE
Dagoretti Early Child Intervention Pro-
gram (DECIP) is een stichting, officieel
geregistreerd in Kenia in 2001. De stich-
ting beheert een opvanghuis in Riruta /
Kabiria Road in Dagoretti Division in
Nairobi. Het is een opvanghuis voor kin-
deren jonger dan 18 jaar, die geen ouders
meer hebben, waarvan de ouders niet be-
kend zijn of die door hun ouder(s) en/of
familie zijn verlaten. Zij worden opge-
vangenongeacht ras,huidskleuren/ofge-
loof. Op dit moment vormt DECIP een
‘thuis’ voor circa 50 kinderen. Meer info
is te vinden via www.decip.tk en/of
www.centrale.nl/highfive.

DOEL
Het doel van DECIP is om voor de kin-
deren een stabiele omgeving te creëren,
waarin zij kunnen opgroeien en zich kun-
nenvoorbereidenopeenbetere toekomst.

PLAN VAN AANPAK
Dit gebeurt door het creëren van een
thuisomgeving, waar de kinderen worden
voorzien van de eerste levensbehoeften,
aangevuld met educatie en cultuurbe-
wustzijn.
Op dit moment is DECIP zeer afhanke-
lijk van externe sponsoring. ‘Child with
Aids Charity’ (CWAC) heeft DECIP ge-
sponsord om de maandelijkse lopende
kosten te betalen. Vanwege de verslech-
terende economie in het Verenigd Ko-
ninkrijk, heeft CWAC haar steun aan DE-
CIP per januari 2010 helaas stopgezet.
‘Wings of Support’
(www.wingsofsupport.org) en ‘Friends of

DECIP’ (een enthousiaste groep van fami-
lie, vrienden en kennissen) hebben zich ont-
fermd door veelal op ad hoc basis donaties
te doen. Met hetgeen er binnenkomt is het
maandelijks toch nog steeds een terugke-
rende zorg in hoeverre er in de basisbe-
hoeften kan worden voorzien. Uiteindelijk
streeft DECIP naar financiële onafhanke-
lijkheid door zelfhulp en zelfwerkzaamheid.
Financiëleonafhankelijkheidopde langeter-
mijn kan slechts gerealiseerd worden door
eenprojectmatige aanpak.Daarhet elke keer
de vraag is of er wel geld binnenkomt, is er
voor gekozen om meer details met tijdslij-
nen uit te zetten. Met een beperkt budget
geeft dit meer garanties voor meetbare vor-
deringen. Op verzoek wordt u informatie
over het project toegestuurd.
DECIP heeft een eigen bankrekening bij de
EQUITY Bank, Kawangware Branch, Nai-
robi. Doordat er drie handtekeningen per
transactie worden vereist, wordt het doen
van financiële transacties extra bemoeilijkt
en op den duur zelfs onoverzichtelijk. Me-
de doordat deze bank voor elke transactie
en voor elk rekeningafschrift een klein be-
drag aan kosten berekent. In het kader van
transparantie wordt voor het doneren van
geld (maandelijks of eenmalig) , de voorkeur
gegeven aan de volgende rekening:

Bank : ING Bank
Land :Nederland
Rekeningnummer :2085286
Op naam van :E.P.M. Bouhuys-van

Rijswijk (te Maasme-
chelen)

O.v.v. :DECIP-HIGH FIVE
en uw eventuele voor-
keurbestemming van
de donatie.

TOT SLOT
Elke steun in welke vorm dan ook voor
het DECIP RESETTLEMENT PRO-
JECT is een duw in de goede richting.
DECIP is ambitieus en wil haar doel be-
halen voor AUGUSTUS 2011: het creë-
ren van een stabiele omgeving voor de be-
hoeftige kinderen, waarin zij kunnen
opgroeien en zich kunnen voorbereiden
op een betere toekomst. En met loyale
steun van betrokken sponsors is dit geza-
menlijk doel zeker haalbaar.

Majoor Johan Bouhuys werkt als Technical Advisor C4I bij de Eastern Africa
Standby BRIgade COordination Mechanism (EASBRICOM) in Nairobi/Kenia.
Naast zijn werk als adviseur voor de Oost-Afrikaanse Veiligheidsregio, heeft Jo-
han met zijn partner Elly een weeshuis geadopteerd. Zij proberen met steun van
familie,vrienden en kennissen voor 50 kinderen een menswaardig bestaan te
creëren. Om dit te kunnen doen is geld nodig.
Hieronder volgt een samenvatting van het project dat in januari 2009 is gestart.
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“Children are the future of the world;
make their lives better for a brighter
tomorrow!”

J.B.
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