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Nieuwsbrief Diani Children’s Village
Er is gedurende de laatste paar maanden een heleboel veranderd in het
kindertehuis!
De kinderbescherming is een aantal keren
op bezoek geweest om de toekomst van
de kinderen en jongvolwassenen te
bespreken. De wet is recentelijk
gewijzigd, wat inhoudt dat de kinderen
slechts tot de leeftijd van 18 jaar in het
tehuis mogen blijven.
Eén van de redenen hiervoor is dat er
veel jonge kinderen zijn die verzorging
nodig hebben, maar niet geplaatst kunnen worden omdat de oudere kinderen blijven.
In de praktijk is dit erg moeilijk omdat de meeste
kinderen de middelbare school op deze leeftijd nog
niet hebben afgerond. We hebben inmiddels een
tussenoplossing gevonden en hebben iemand
aangenomen die zeer actief probeert eventuele
familieleden van de kinderen op te sporen. Wanneer
een familielid is gevonden, proberen we hen met elkaar
in contact te brengen, zodat de kinderen kunnen
wennen aan hun familie.
Zodra de kinderen naar de middelbare school gaan,
proberen we hen aan te moedigen tijdens de vakanties
bij hun familieleden te logeren, zodat ze een plek hebben om op terug te vallen wanneer ze
het kindertehuis moeten verlaten. We zullen de kinderen ook dan blijven ondersteunen bij
hun opleiding, maar hen tegelijkertijd stimuleren een zelfstandig leven te leiden.
Voor de kinderen die geen familieleden meer hebben, zullen we alles in het werk stellen om
toestemming te krijgen van de kinderbescherming zodat zij in het kindertehuis kunnen
blijven totdat ze zelfstandig kunnen wonen.

Cliff is één van onze nieuwe kinderen. Hij is al goed gewend,
vindt het heerlijk bij de andere jonge kinderen en samen
hebben ze veel plezier.
Twee andere kinderen zijn door inwoners gered. Een 14-jarig
Masai-meisje, haar naam is Damaris, was uitgehuwelijkt aan een
40-jarige man die haar en haar jongere broertje mee had
genomen naar zijn huis in Mombasa. We weten op dit moment
nog niet hoe hun toekomst eruit zal zien; de kinderbescherming
is met deze zaak bezig.

Voor de meubelwerkplaats blijven bestellingen
binnenkomen. Ook blijft er veel vraag naar de kippen
en eieren. Met de inkomsten hiervan hebben we de
salarissen van de medewerkers voor een gedeelte
kunnen betalen.

Namens de kinderen en medewerkers wil ik u weer graag heel hartelijk bedanken voor uw
steun!
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