Steun KEBENE Children’s Home
KEBENE HEALTH conceptidee:
De algemene gezondheidszorg in KEBENE is en blijft belangrijk. Om jaarlijks het hoofd te kunnen bieden aan de hiermee gepaard gaande kosten, zoeken we sponsors die maandelijks een zelf te bepalen bedrag willen overmaken dat specifiek kan aangewend worden voor de gezondheidszorgen en de hygiëne van de kinderen. Op die manier kunnen we doktersbezoeken, deeltijdse verpleegster, tandartsbezoeken en alles wat met gezondheid en/of hygiëne te maken heeft, blijven garanderen. Op die manier kunnen onze kinderen in een veilige omgeving opgroeien.
We werken eveneens samen met een lokale huisarts. En zo gaan de kinderen ook jaarlijks naar de tandarts voor een controlebezoek. Verder omvat KEBENE Health alle opvolging gaande van vaccinaties tot algemene gezondheidszorg.
We zijn steeds op zoek naar extra budgetten voor onze Health-afdeling, onder andere voor het dekken van onvoorziene medische kosten.
Voor bijkomende info over het Health project kan je terecht bij info@kebene.com
Doe ook een GIFT!
Rekeningnummer VZW Kebene België: IBAN BE78 7795 9305 3586
Bankrekening Sticting Kebene Nederland: NL18 RABO 0144 0665 56
Namens het ganse Kebene team en de kinderen een welgemeende

www.kebene.com—info@kebene.com

DANK JE WEL

Samen maken wij een verschil...
DOEL ACTIEPLAN 2018-2019
KEBENE HEALTH CARE

Kinderen in een gesloten gemeenschap hebben veel aandacht nodig, niet alleen op fysiek vlak maar ook psychisch. Vermits de
omstandigheden waar de kinderen uit komen voor ze bij Kebene terecht komen dikwijls hartverscheurend waren, onderzoeken
we de mogelijkheden om een psycholoog aan te stellen om dieper te zoeken naar vormen van frustratie of trauma. In de toekomst zullen we ons verdiepen in deze problematiek. Bovendien is het belangrijk om snel in te spelen op elke vorm van medisch
falen. Daarnaast achten we het opportuun om een vaste verpleegster te hebben die twee keer per week aanwezig is voor de
verzorging van de kinderen. Uiteraard staat hier een budget tegenover.
Onze blijvende noden :
Basis benodigdheden van medische koffer: pleisters, steriel. Isobetadine, wegwerp handschoenen, splinterpincet, tekentang, watjes, inentingen, ect Alle basis om wondjes te kunnen verzorgen. Daarnaast kunnen wij ook scharen, nagelknippers gebruiken en een nieuwe tondeuse is ook steeds bruikbaar. Verder
vinden er ook op de gepaste tijden bezoeken aan de tandarts, doctor, oogarts, ect plaats.
De duurdere aankopen waarmee we steeds worden geconfronteerd zijn:
tandpasta, shampoo, was zeep, handzeep, nieuwe handdoeken, ect

Uw vrije bijdrage is vanharte welkom!

Bedankt voor jullie steun en vertrouwen!

