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Nieuwsbrief Diani Children’s Village
Wij zijn verheugd u weer te kunnen informeren over het reilen en
zeilen van ons kindertehuis.
In onze laatste nieuwsbrief hebben wij u
geïnformeerd over de nieuwe wet, die bepaalt
dat kinderen boven de 18 jaar niet meer in het
kindertehuis mogen verblijven. Aangezien de
meeste kinderen hun studie tegen die tijd nog
niet zullen hebben beëindigd, en wij ze graag als
zelfstandige volwassenen willen laten gaan, is
dit een hele uitdaging.
Intussen hebben we een plan uitgewerkt,
waardoor DCV achtergrondinformatie van een
aantal kinderen heeft verkregen. Kinderen
waarvan enkele familieleden konden worden
getraceerd, worden aangemoedigd om, samen met een sociaal werker, deze familie te bezoeken.
Dit klinkt makkelijker dan het is, omdat veel verre familieleden zich terughoudend opstellen,
omdat ze bang zijn dat de kinderen hun (financieel) tot last zullen zijn.

De twee Masai kinderen, Damaris & Mayenne, wonen nog
steeds in het kindertehuis en zijn inmiddels ingeschreven bij
de basisschool. Het gerechtshof zal uiteindelijk beslissen
wat er met hen gaat gebeuren, maar stelt tot nu toe de
hoorzitting telkens uit. Om hun schoolgeld te kunnen betalen,
zijn we nog op zoek naar financiële hulp. Wanneer u ons kunt
helpen, wilt u dan contact opnemen of een email sturen?

Het is een hele uitdaging om de jongvolwassenen te
ondersteunen bij het kiezen van een opleiding en
carrière, maar met de hulp van enkele
commissieleden hebben we een aantal van hen
kunnen helpen. Moses bijvoorbeeld is recent
gestart met een tweejarige monteursopleiding aan
het Technisch College in Mombasa. Peris en Ruth
zijn toegelaten aan het Buruburu Institute of Fine
Arts in Nairobi en kijken allebei erg uit naar hun
studentenleven! http://www.bifa.ac.ke/

De opdrachten voor onze meubelwerkplaats
breiden zich steeds verder uit. Inmiddels
verkopen we niet alleen aan de lokale
bevolking, maar worden de meubels ook
geleverd aan andere projecten in de
omgeving. Een voorbeeld hiervan is het
Makobe project, een school in de Shimba
Hills waar ook gehandicapte kinderen
terecht kunnen. Hoofddoelstelling is de
kinderen met een handicap onderwijs te
geven
en
hen
enkele
praktische
vaardigheden aan te leren.
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