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Een andere aanpak ...
Gedurende de 22 jaar dat het kindertehuis Diani Children’s Village
bestaat, is de wereld om ons heen drastisch veranderd. Door de technologie
kunnen mensen tegenwoordig gedurende elk moment van de dag met elkaar
communiceren. Ook de maatschappij heeft een verandering ondergaan,
waarbij de traditionele familiewaarden zijn verzwakt waardoor veel kwetsbare
kinderen zijn overgeleverd aan een hardere maatschappij.

Om een helpende hand te kunnen bieden aan het groeiende aantal kinderen
dat zorg en bescherming nodig heeft, is door het management van DCV een
aantal jaren geleden besloten een deel van de haar ter beschikking staande
gelden te gebruiken voor deze kinderen en ze, waar mogelijk, te herenigen
met hun familieleden. Deze interventies vragen een zorgvuldige aanpak en
daarmee tijd en ook geld. Kinderen kunnen pas worden herenigd na een
nauwkeurig onderzoek en worden ook na de hereniging nog gevolgd.
Daarnaast wil DCV graag kinderen ondersteunen bij het volgen van een studie
wanneer de familie hiervoor niet de mogelijkheden heeft. Een aanvraag voor
ondersteuning wordt eerst zorgvuldig gecheckt door onze maatschappelijk
werkster. Hieronder een aantal voorbeelden van de steun die wij hebben
kunnen bieden.

Solomon is de eerste jongere die baat
heeft gehad bij het programma dat
ondersteuning biedt bij
beroepsopleidingen. Solomon komt uit
een klein dorpje vlakbij Malindi. Zijn
middelbare schoolresultaten waren erg
goed. Het was zijn droom om arts te
worden en daarna terug te gaan naar zijn
dorp om de mensen daar te helpen. Zijn
familie heeft met grote moeite mogelijk
kunnen maken dat Solomon de
middelbare school kon doorlopen. Een
vervolgopleiding financieren was voor hen
echter financieel absoluut onmogelijk.
Solomon werd, mede vanwege zijn goede
cijfers, aangenomen bij het Kenya Medical
Training College om een opleiding voor
klinisch arts en chirurgie te volgen.
Solomon heeft het uitstekend gedaan en heeft inmiddels zijn opleiding cum
laude afgerond. Momenteel loopt Solomon de verplichte 1-jarige stage bij het
staatsziekenhuis in Malindi, waarna hij een gekwalificeerd klinisch arts zal zijn.
Ngina & Mary - Een paar maanden geleden hebben we u al verteld over het
verhaal van Mary en haar kleine zusje Ngina (Evelyne). Hun moeder was onder
zeer onredelijke omstandigheden gearresteerd. De meisjes verbleven bij hun
oma waar haar vriend hen helaas heeft mishandeld.

Zodra de moeder werd vrijgelaten, heeft ze het kindertehuis bezocht waarbij
onmiddellijk duidelijk werd dat ze een hele goed band heeft met haar
dochtertjes. Na een evaluatie periode werden de meisjes officieel herenigd
met hun moeder en oudere broer. Bij een recentelijk bezoek van onze sociaal
werkster, Faith, trof zij Mary en Ngina gezond en gelukkig aan. Een gezin
succesvol herenigd!

Kevin, Luke & William
Kort nadat de nieuwsbrief van maart is verschenen, ontvingen wij bericht van
de kinderbescherming dat de families van Kevin, Luke en William zijn
gevonden en dat gesprekken en onderzoek had plaatsgevonden om te
bekijken of een hereniging mogelijk zou zijn. Onze sociaal werkster heeft
onafhankelijk daarvan achtergrondinformatie ingewonnen. De conclusie
hierna was dat een hereniging mogelijk was.
De kinderen waren erg opgewonden over de aanstaande hereniging. Faith
heeft de kinderen daarom tijdens het bezoek aan hun families vergezeld en de
familieleden de laatste informatie over de kinderen gegeven. De hereniging
verliep goed en de kinderen wonen inmiddels weer bij hun familie. De
kinderen zullen nog een tijd lang door ons worden gevolgd; Faith gaat in de
komende weken bij hen op bezoek.
Feit is dat in sommige families een extra
kind slechts moeilijk financieel is op te
brengen. Waar noodzakelijk en nodig
ondersteunt DCV deze families met de
opleiding van de kinderen. Schoolgelden
worden direct aan de school betaald.
Tot nu toe werkt deze methode goed en
we hopen dan ook in de toekomst nog
veel meer kinderen de kans te kunnen
geven met hun familie samen te leven
en de familiebanden op te bouwen die
op de lange termijn zo belangrijk zijn.
We hopen dat u uw steun aan en
vertrouwen in het team van DCV wilt
continueren, mede gezien het groeiende
aantal kinderen dat onze zorg en steun
nodig heeft in een snel veranderende
wereld.
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