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                                                                 Levenservaringen… 
 
Het afgelopen kwartaal hebben we bij DCV een situatie meegemaakt die het belang onderstreept van 
onze rol als noodopvangcentrum. Baby John, slechts 2 dagen oud, werd door de kinderbescherming naar 
ons toegebracht, omdat zijn 16-jarige moeder overwoog hem voor adoptie af te geven. De moeder is 
door een 55-jarige man verkracht. Omdat deze man nauwe banden heeft met de familie hebben een 
aantal familieleden haar proberen te overtuigen om geen aanklacht tegen haar verkrachter in te dienen 
en de baby op te geven voor adoptie. 

 
Toen baby John een paar dagen in het kindertehuis was, kreeg hij dusdanig last van een luchtweginfectie 
dat hij direct moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Helaas reageerde hij niet goed op de 
behandeling en ging het bergafwaarts met zijn gezondheid. De kinderarts wilde de moeder graag in het 
ziekenhuis ontmoeten om te horen hoe de bevalling was verlopen.  
 
Na deze korte ontmoeting ontstond er een band tussen de moeder en haar baby. Door de informatie die 
zij omtrent de bevalling gaf, kon de arts een goede behandeling starten waardoor baby John binnen een 
week het ziekenhuis mocht verlaten. Na een verblijf van een aantal weken bij het kindertehuis voor 
verdere behandeling en verzorging werd hij, na overleg met een maatschappelijk werkster, de politie en 
de kinderbescherming weer formeel herenigd met zijn moeder. 
Beiden verblijven nu in een tehuis voor jonge 
moeders in Ruiru, een buitenwijk van Nairobi.  
 
Activiteiten die inkomsten genereren zijn van 
levensbelang voor het kindertehuis. De 
werkplaats heeft onlangs een behoorlijk aantal 
schoolbanken voor scholen in Kwale County 
afgeleverd. De lokale autoriteiten steunen de 
werkplaats door bij DCV orders te plaatsen voor 
schoolbanken en stoelen. 
 



Om een grotere productie aan te kunnen en aan alle voorwaarden te kunnen voldoen, zullen 
aanpassingen worden gedaan op het terrein van DCV. De ruimte die werd gebruikt voor de kuikentjes zal 
worden omgetoverd in een showroom voor meubels die in de werkplaats zijn gemaakt.  Voor de 
renovatie hiervan is geld nodig; hiervoor zullen we proberen fondsen te werven. Voor DCV heeft dit een 
hoge prioriteit omdat het genereren van inkomsten direct verband houdt met de voorgestelde 
veranderingen.  

 
Nu de lange schoolvakantie is begonnen, kijken we naar mogelijkheden om de jongeren bezig te houden 
met activiteiten die leuk zijn en ook leerzaam. 
 
Elk kind heeft een klein stukje shamba (tuin in het Swahili) toegewezen gekregen dat ze mogen bewerken, 
waarop ze groenten mogen bewerken en die uiteindelijk misschien kunnen worden gegeten! De kinderen 
zijn heel enthousiast aan hun taak begonnen en het zal heel mooi en leuk zijn om de producten van hun 
handwerk te zien (en te proeven).  
Een aantal kinderen zijn begonnen met het volgen van Taekwondo 
lessen.  We zijn ervan overtuigd dat ze met deze vechtsport ook de 
discipline zullen opdoen die zo verwant is aan deze sport. 
 
Yusuf, die in één van onze vorige nieuwsbrieven op de foto staat 
met een rubik kubus, brak een aantal weken geleden tijdens het 
spelen met leeftijdgenootjes nogal ongelukkig zijn dijbeen. Door de 
tractiebehandeling betekende dit voor hem helaas een aantal 
weken doorbrengen in het Msambweni ziekenhuis. Het personeel 
van het ziekenhuis heeft zijn uiterste best gedaan om deze periode 
voor deze kleine jongen zo comfortabel mogelijk te maken. 
Inmiddels is Yusuf weer thuis en erg gelukkig weer bij al zijn 
broertjes en zusjes te zijn.  
 
We naderen alweer het einde van een jaar, een tijd waarin we alle 
organisaties en personen die ons project ondersteunen graag hele 
fijne feestdagen willen wensen en veel goeds en geluk in het 
Nieuwe Jaar! 
 
Yvonne ter Avest Matiba 
 

 
 
 


