
De tijd gaat snel en daarmee ook de ontwikkeling van de kinderen. Als team proberen we onze 

kinderen te helpen en begeleiden in deze ontwikkeling en hun weg naar een mooie toekomst. Het is 

voor ons een voorrecht om onderdeel te mogen zijn van alle kleine of grote stappen die de kinderen 

richting hun toekomst maken en te zien hoe ze zich ontwikkelen tot zelfstandige jongvolwassenen. 

 

 

 

 

 

 

 

Baby Rita Zawadi – De gezondheid van baby Rita is enorm verbeterd sinds de laatste nieuwsbrief. 

Hoewel ze een korte terugval gehad heeft, waardoor een ziekenhuisbezoek noodzakelijk was, is ze nu 

gelukkig weer thuis bij DCV waar ze elke dag groeit en haar gezondheid langzaamaan verbetert. 

Inmiddels weten we dat baby Rita onderontwikkelde darmen heeft als gevolg van slechte voeding 

van de moeder tijdens de zwangerschap. Hierdoor konden haar darmen geen gewone melk 

verwerken en loopt ze achter in haar ontwikkeling. Ze heeft nu op aanraden van de dokter speciale 

babymelk en medicijnen en we hopen dat ze zich op deze manier goed zal kunnen ontwikkelen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esther Kaguzu – Esther is één van de eerste kinderen die samen met haar tweelingzus Helen in 1995 

naar het kindertehuis kwam. Op dit moment loopt ze stage in 

het restaurant van een 5 sterren resort, waarmee ze 

uiteindelijk hoopt als serveerster aan de slag te kunnen. Ze 

vindt het werk erg leuk en is heel blij dat ze deze kans heeft 

gekregen. Het is geweldig om te zien hoe goed onze jongeren 

omgaan met uitdagingen en hoe hard ze werken voor een 

mooie toekomst. 

 

Baby Rita een paar maanden geleden Baby Rita nu 



Angelina – Angelina is één van de succesverhalen van het kindertehuis. Na haar opleiding bij 

Nagenda International College of Arts and Design in Uganda heeft 

ze nu haar eigen bedrijfje ‘Asante Fashions’ opgezet. Hiervoor 

ontwerpt en maakt ze kleren voor mannen en vrouwen en items 

voor in het huishouden, zoals tafelkleden, gordijnen, en 

keukensets. Rond de kerst heeft ze deelgenomen aan een fair in 

één van de restaurants, waar ze haar creaties heeft 

tentoongesteld en verkocht. Daarnaast hebben inwoners en 

bezoekers van Diani daar ook verscheidene bestellingen bij haar 

geplaatst! 

  

 

 

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief hebben vermeld, zijn we inmiddels gestart met het proces 

rondom adoptie van onze kinderen. Op deze manier hopen we voor hen de best mogelijke situatie te 

creëren. Adoptie is wettelijk wel alleen mogelijk voor kinderen van wie geen familieleden bekend 

zijn. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om in eerste instantie contact te zoeken met familie als 

deze bekend is en een eventuele hereniging te faciliteren. Inmiddels is de tweede succesvolle adoptie 

uitgevoerd en we hopen dat beide kinderen een hele mooie toekomst tegemoet gaan bij hun nieuwe 

familie. Het aankomende jaar zullen we de situatie wel blijven monitoren om er zeker van te zijn dat 

het goed gaat met de kinderen. 

Namens de kinderen, de medewerkers en het bestuur willen we iedereen bedanken voor alle 

support die we van jullie mogen ontvangen. 

 

DCV Support Team 

 

P.s. We hebben inmiddels een ANBI status bij de belastingdienst! 

 

Angelina tijdens de fair 


