Diani, september 2014
Jambo,
Het is een mooi kwartaal geweest voor het kindertehuis en de kinderen die er wonen. Wij
blijven er heel hard aan werken om het verschil te kunnen maken voor de weeskinderen en
kwetsbare kinderen.
Allan en Esther hebben nu de leeftijd bereikt dat ze naar de kleuterschool mogen. Hun eerste
schooldag was voor hen een opwindend en
mooi moment en weer een volgende stap in
hun leven.
Joy, Henry, Cliff, Emmanuel en Freddie doen
het goed op school. Kelvin en Nicky hebben
de basisschool afgerond en zijn begin dit jaar
met het middelbaar onderwijs begonnen.
Kimani is inmiddels begonnen met het
laatste jaar van de basisschool.
Dorcas en Yona hebben de middelbare
school afgesloten en volgen, in afwachting
van de start van een vervolgstudie, diverse
trainingen/stages bij het Maji en Southern Palms hotel. Door het volgen van deze trainingen
doen zij enige werkervaring op en kunnen een betere keus maken voor hun vervolgopleiding.
Grace heeft haar training bij hotel Southern Palms afgerond en is inmiddels met een opleiding
voor toeristisch management gestart. Zij is met veel enthousiasme aan deze opleiding
begonnen en is vastbesloten hier hard voor te werken en er een succes van te maken.
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Vanwege haar passie voor kunst en design is Angelina gestart met een opleiding aan het
Naggenda International Academy Of Art and Design in
Uganda www.niaadacademy.com voor interieur en mode
design. Ze doet het heel goed en we twijfelen er niet aan
dat ze een succes van deze opleiding zal maken.
Het is een vreugde voor ons om te zien hoe de kinderen
zich ontwikkelen tot verantwoordelijke, stabiele en
zelfstandige persoonlijkheden. Dit heeft geleid tot het
invoeren van een microfinancieringsproject voor de
oudere kinderen in het kindertehuis die hun studie
hebben afgerond.

Met de hulp van dit project kunnen de jongvolwassenen hun eigen bedrijfje starten en financieel
zelfstandig worden. Dit werkt ondersteunend en erg
motiverend voor de kinderen, zeker nu het erg moeilijk
is om een baan te vinden in Kenia.
Gedurende de zomervakantie hebben we diverse
workshops in kunst georganiseerd. Een leuke ervaring
voor de kinderen en zowel een mogelijkheid om wat te
leren als om plezier te hebben.
De diverse projecten binnen DCV – de werkplaats, de geiten, de kippen en de moestuin – doen
het goed en we zijn dan ook optimistisch over de (verbeterde) resultaten die deze projecten
zullen opleveren.
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Ondanks de hoge opleidingskosten en de economische moeilijkheden maakt u het ons dankzij
uw voortdurende en onvoorwaardelijke hulp mogelijk om weeskinderen en kwestbare kinderen
een thuis te blijven geven. Uw hulp daarbij wordt zeer gewaardeerd.
Namens de kinderen en alle medewerkers wil ik onze dankbaarheid uitspreken voor het feit dat
u ervoor hebt gekozen een rol te spelen in het verwezelijken van de dromen van deze kinderen.

.
Op onze facebook pagina ‘Diani Children’s Village’ kunt u de kinderen en activiteiten dagelijks
volgen.
Yvonne Matiba-ter Avest
Namens het DCV TEAM
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