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Beste mensen/sponsoren,
Graag informeren wij u met deze nieuwsbrief
weer over de kinderen, hoe het met hen gaat
en de nieuwe ontwikkelingen binnen het
kindertehuis.
Allereerst het verhaal van 2 meisjes in de
puberleeftijd: Sharon en Florence. Na
berichten van verwaarlozing en fysieke
geweld zijn Sharon en Florence tijdelijk bij
Diani Childrens Village ondergebracht.
Gedurende de maanden dat de meisjes bij het
kindertehuis verbleven, heeft ons team hun
familieleden kunnen traceren en is begonnen
met het voorzichtig leggen van contact. Na overleg met de kinderbescherming
en diverse gesprekken met de familieleden bleek een hereniging in het belang
van de kinderen. We zijn dan ook heel blij dat we Sharon en Florence succesvol
hebben kunnen herenigen met hun familieleden.
Vier jongetjes zijn in het kindertehuis opgenomen nadat ze waren weggehaald
bij een kindertehuis dat na inspectie illegaal bleek te zijn. Shamas, William en
Kevin zijn 3 jaar oud, Luc is 1,5 jaar en heeft het Russel Silver syndroom . De
jongens zijn allemaal erg ondervoed. Met een speciaal dieet wordt nu naar het
bereiken van een voor hun leeftijd normaal gewicht gestreefd.
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Eén van de oudere studenten, Solomon,
is door ons studiefonds ondersteund.
Inmiddels heeft hij zijn medische
opleiding afgerond en werkt hij voor de
periode van een jaar als stagiair in één
van de staatsziekenhuizen. Daarna is hij
gediplomeerd verpleger. Zonder uw
steun hadden we dit voor hem niet
mogelijk kunnen maken. Dank u wel.

We zijn heel trots op Kimani, die is
toegelaten tot de Jomo Kenyatta
Universiteit in Nairobi om computer
engineering te studeren. Kimani kwam in
het kindertehuis wonen toen hij 1 maand
oud was. Sinds het behalen van zijn
middelbare school diploma in november
2014 heeft Kimani gewerkt in één van de
grootste internet en computer cafés in
Diani. De opgedane werkervaring zal hem
zeker van nut zijn bij de opleiding die hij gaat volgen.

Van diverse kanten hebben we vragen ontvangen hoe u kunt helpen. Het is
voor ons moeilijk om de maandelijkse kosten op te vangen. We zouden u dan
ook zeer dankbaar zijn voor een financiële bijdrage in deze kosten.
Een behoorlijk aantal kinderen gaat naar school, zowel het basisonderwijs, het
middelbaar onderwijs als het hoger onderwijs. Een bijdrage in de studiekosten
wordt dan ook zeer gewaardeerd.
Neemt u voor meer informatie contact met ons op via
info@dianichildrensvillage.org

Zonder uw hulp zouden wij het kindertehuis niet open kunnen houden. Wij zijn
u zeer erkentelijk voor uw steun.

Met vriendelijke groeten

Yvonne ter Avest Matiba

