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Lieve vrienden en sponsoren,
Met veel plezier informeren wij u in deze nieuwsbrief over de
gebeurtenissen en ontwikkelingen van de kinderen en het huis in het
afgelopen kwartaal.
Zoals u weet, betekent het
kindertehuis een levenslange belofte
aan de kinderen die, om wat voor
reden dan ook, aan de zorgen van
Diani Children’s Village worden
toevertrouwd en het tehuis als hun
huis beschouwen, de huismoeders
als hun moeders en mentoren en de
andere kinderen als hun eigen
familie.
Een aantal van de oudere kinderen,
nu jongvolwassenen, hebben
inmiddels het kindertehuis verlaten
om op eigen benen te staan, een
verdere beroepsopleiding te volgen
of hun eigen inkomen te verdienen.

Alan , Nicky & Joy

Daarnaast fungeren zij als mentoren voor
de jongere kinderen die nog in het
kindertehuis wonen.

Ruth at work

Ruth heeft zich heel goed ontwikkeld de
laatste tijd en we zijn dan ook zeer trots op
haar. Zij heeft een opleiding afgesloten aan
het Nairobi Institute of Fine Arts en werkt
nu bij een adviesbureau. Daarnaast doet
Ruth vrijwilligerswerk in een kunstgalerie
en volgt een avondstudie 3D-design. Ruth
woont in Nairobi.

Peris woont in Mombasa en werkt momenteel als administratief medewerkster bij
een huisartsenpraktijk. In mei start zij met een opleiding aan de Mount Kenya
Universiteit om haar wiskundekwaliteiten verder te verbeteren. Peris wil graag een
opleidingsprogramma volgen bij één van de grootste banken in Kenya. Wanneer zij
hier succesvol is, heeft ze een goede kans een baan aangeboden te krijgen.
Edward heeft de afgelopen maanden, in de vorm van een tussenjaar, gewerkt in het
kindertehuis. In deze periode heeft hij ook zijn rijbewijs gehaald. Ook hij heeft het
kindertehuis inmiddels verlaten en zal in mei beginnen aan het Mombasa Technical
Training Institute met een opleiding voor sociaal werker.
Helen heeft haar middelbare school met hele mooi cijfers afgerond. Wij hebben haar
weer in contact kunnen brengen met haar opa in Nairobi en zij is daar weer

opgenomen in de familie. Zij hebben ook beloofd haar in haar verdere leven te
ondersteunen.
In onze laatste nieuwsbrief hebben we u verteld
over het overbrengen van baby Faith naar Nairobi,
omdat het kindertehuis van de kinderbescherming
geen toestemming kreeg om haar te houden
vanwege het feit dat zij HIV positief is. Helaas is
baby Faith 5 maanden na haar verhuizing naar
Nairobi overleden. Haar overlijden heeft iedereen
erg aangegrepen, maar vooral de huismoeders die
zo liefdevol voor haar hebben gezorgd.

Baby Faith with Joy/Cliff & Freddy

Als onderdeel van onze plicht
om de kinderen fysiek, geestelijk
en emotioneel te helpen in hun
ontwikkeling hebben wij een
deskundige in de arm genomen
die de kinderen met een moeilijk
en/of traumatisch verleden kan
helpen en hen ook kan helpen bij het maken van hun beroepskeuze. Wij zijn heel blij
met vrouw Donatus, die ons haar diensten hiervoor heeft aangeboden. Haar hulp is
van grote waarde en inmiddels is zij ook gestart met het geven van een basiscursus
begeleiden aan de huismoeders, zodat zij kleine problemen met de kinderen direct
kunnen oplossen.
Counsellor Donatus spends time with the children

Met de jongere kinderen gaat het goed en
ook de diverse projecten in het
kindertehuis verlopen naar tevredenheid.
Onze grootste uitdaging bestaat
momenteel uit het opbrengen van de hoge
kosten voor de opleidingsinstituten en
universiteiten. We hopen dan ook dat u uw
steun aan het kindertehuis wilt
continueren om dit mogelijk te maken.
Met vriendelijke groet,
Namens Diani Children’s Village
Yvonne Matiba-ter Avest

Ishmael making a desk for the Makobe Project

