Kleine stapjes vooruit in het nieuwe jaar....

Ook gedurende de eerste maanden van het nieuwe jaar gaan de ontwikkelingen in
het kindertehuis door. Het blijft een uitdaging om binnen onze mogelijkheden
tegemoet te komen aan de behoeften van de kinderen, ongeacht de
omstandigheden.
Eén van onze bestuursleden, Tim, is een
getalenteerd kunstenaar. Hij heeft
miniatuur figuurtjes gemaakt die in ons
winkeltje beschikbaar zijn en kunnen
worden gekocht.
Continue proberen we te kijken naar
mogelijkheden om kosten te reduceren
zonder in te boeten op de kwaliteit van de
zorg voor de kinderen. De beschikbaarheid
van elektriciteit vormt een continue
uitdaging. We zijn heel dankbaar voor de
zonnepanelen die wij hebben ontvangen
van een sponsor uit Duitsland. Met deze
energie kunnen wij voldoende batterijen
opladen om de veiligheidslampen en de
lampen in het hoofdgebouw op te laden.
Ook zijn een aantal stopcontacten op
deze zonnepanelen aangesloten.
De werkplaats is een belangrijke bron van
inkomsten voor het kindertehuis. Momenteel
wordt hard gewerkt aan het (ver)bouwen en
inrichten van een showroom voor de
producten die in de werkplaats worden
gemaakt. Dit zal de zichtbaarheid van de
producten en mogelijkheden van de
werkplaats vergroten en hopelijk ook
resulteren in een toename van de orders.

Een welgemeende dank aan de sponsoren die de bouw en inrichting van deze
showroom mogelijk hebben gemaakt.
De rol die het kindertehuis is toebedeeld als noodopvangcentrum neemt steeds
belangrijkere vormen aan. Aviguel is één van de kinderen die naar het kindertehuis is
gebracht, nadat zij en drie andere kinderen door de politie waren bevrijd uit de
handen van mensenhandelaren. Aviguel was helaas uitgehongerd en mishandeld,
hetgeen bleek uit gebroken botten in beide benen en een breuk in haar bekken.
Gelukkig herstelt Aviguel onverwacht goed van haar breuken en we hopen dat zij
binnenkort in staat zal zijn om zich onafhankelijk voort te bewegen, net zoals haar
leeftijdsgenootjes dat doen.

Aviguel in het ziekenhuis

Uit de lachende gezichtjes van de kinderen, maar
Aviguel na 3 maanden
ook de gewone probleempjes van de
jongvolwassenen halen wij als team van het kindertehuis onze voldoening. Wij
zouden de kinderen niet kunnen begeleiden naar een zo normaal mogelijke toekomst
zonder uw hulp.
Bedankt daarvoor.
Yvonne ter Avest/Matiba namens het DCV Support Team

