Diani, december 2013
Een groet vanuit het Diani Children’s Village, we zijn verheugd u
weer te kunnen informeren over de kinderen en het project in
het algemeen.
Allereerst excuses voor
het feit dat het alweer
enkele maanden geleden
is dat de laatste
nieuwsbrief verscheen,
maar we zullen het goed
maken met een extra
lange nieuwsbrief dit keer.
Dit keer hebben we heel
goed nieuws, maar helaas
ook verdrietig nieuws
voor u.
Eén van onze jongvolwassenen, Peris, is in augustus heel plotseling
overleden. Dit was een grote schok voor zowel onze kinderen als de
huismoeders en andere personeelsleden. Peris kwam in het
kindertehuis wonen toen ze 7 jaar oud was en heeft hier gewoond tot ze
20 jaar was en het tehuis verliet om op eigen benen te gaan staan. Ze
werkte heel hard, had net een brugjaar afgesloten aan de Mount Kenya
Universiteit om haar kennis van wiskunde op te halen, waardoor ze zou
kunnen deelnemen aan een opleidingsprogramma dat haar was
aangeboden door een lokale bank. Peris werkte overdag als
doktersassistente en studeerde ‘s avonds, een echt voorbeeld voor vele
anderen. Helaas leed zij aan een hartaandoening die noch bij haar noch
bij ons of de medici bekend was. Tijdens het werk is zij in elkaar gezakt
en kort daarna overleden. Met hulp van onze counselor – Donatus –
hebben we onze kinderen en het personeel kunnen bijstaan in het
verwerken van het tragische verlies van onze dochter en zus.

Dan nu het goede nieuws. Martha
heeft haar opleiding aan het hair
& beauty college in Nairobi
afgerond en is met lof geslaagd.
We zijn heel trots op haar en heel
gelukkig met het feit dat zij zo’n
positieve draai aan haar leven
heeft weten te geven. Martha
woont en werkt in Nairobi; naast
haar werk en studie is zij een
geweldige moeder voor haar
zoontje Ray.
In onze vorige nieuwsbrief
hebben we u verteld over Grace. Na de middelbare school heeft Grace
werkervaring opgedaan in een hotel en in het nieuwe jaar gaat ze
starten met de 3-jarige opleiding Toeristisch Management in Mombasa.
Kevin en Nicky hebben de
basisschool Makaela
Academy afgerond en
wachten nu op hun
resultaten. Op basis van
deze resultaten kan een
keuze voor een middelbare
school worden gemaakt.
Esther, Jona, Dorcas,
Angelina en Wavinya
hebben onlangs examen
gedaan op de middelbare school. De resultaten hiervan zullen in
februari 2014 bekend worden. In de tussentijd zijn een aantal van hen
gestart met een computercursus, waarna ook zij bij verschillende
bedrijven werkervaring op zullen doen om hen te helpen daarna een
goede studiekeuze te maken.

Alan en Esther zijn een leuk stel
– ze zijn altijd bij elkaar en
communiceren met elkaar in hun
eigen taal. De gezondheid van
Alan is enorm verbeterd en rent
nu rond als iedere andere jongen
van zijn leeftijd. Kort na Kerst
worden Alan en Esther 3 jaar. Zij
kunnen haast niet wachten tot ze
naar de kleuterschool mogen.

De kleintjes – Linda, Joy, Henry, Cliff, Emmanuel en Freddy – zijn
gelukkig allemaal gezond
en zitten lekker in hun vel.
Ishmael is heel druk in de
werkplaats. Wij zijn
dankbaar voor de
opdrachten van de lokale
bevolking en organisaties,
waardoor wij in staat zijn
geweest aan enkele
financiële verplichtingen te
voldoen en waardoor het
project kan blijven
voortbestaan.
Namens de kinderen en de bestuursleden wil ik u graag hartelijk danken
voor uw hulp en bijdragen.

Namens het DCV Team,
Yvonne Matiba-ter Avest

