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Projecten
Inmiddels zijn er regelmatig regenbuien in Diani en zijn de lekkages,
waarover we schreven in onze vorige nieuwsbrief, nog duidelijker
zichtbaar geworden. We
zijn daarom ook erg
dankbaar dat één van
onze sponsoren ons heeft
geholpen met het
realiseren van een nieuw
dak voor het
hoofdgebouw. Alle oude
platen zijn vervangen
door modernere en
stevigere dakplaten die ons tevens de mogelijkheid bieden om het
regenwater op te vangen. Hartelijk bedankt!
De extra ruimtes voor
onze houtworkshop
zijn inmiddels af en in
gebruik genomen. De
bestellingen die we
krijgen van scholen en
particulieren voor o.a.
kasten, bedden,
ligbedden en bureaus
kunnen in deze
ruimtes worden
afgewerkt en
opgeslagen, totdat ze
opgehaald worden.
Tevens dienen deze ruimtes als showroom van de verschillende meubels
die mensen zouden kunnen bestellen.

Onze scharrelkippen zijn er bijna klaar voor! We verwachten de eerste
eieren begin september en hopen dat iedereen weer lekker van de eieren
zal genieten!
Werk…
Ruth is ook net afgestudeerd voor haar diploma Interior Design en heeft
een contract bij een lokale
organisatie om een garage
om te bouwen tot
bibliotheek. Ruth was één
van de eerste kinderen
die naar het kindertehuis
kwam en komt regelmatig
op bezoek om haar
ervaringen te delen met
haar broers en zussen en
hen te helpen waar nodig
is. Verder ziet ze er ook op
toe dat het kindertehuis
zelf goed onderhouden
wordt en problemen,
Ruth at work
zoals lekkages, snel
worden opgelost.

Dorcas is net afgestudeerd voor haar diploma in Business Management
aan de Coast Polytechnic! Ze heeft een stage aangeboden gekregen voor
drie maanden bij Base Titanium en we wensen haar veel succes met deze
mooie uitdaging.
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Naira

Een nieuw familielid
Een paar weken geleden is een nieuwe baby, een meisje van ongeveer 5 à
6 maanden oud, bij het kindertehuis aangekomen. Ze is gelukkig gezond
en onze medewerkers hebben haar Mercy genoemd. Moses en Blessing,
onze andere twee baby’s, doen het erg goed en groeien snel!
We proberen zo goed mogelijk te zorgen voor de kinderen, die door
verschillende omstandigheden bij ons gekomen zijn, en ervoor te zorgen
dat ze een zo goede mogelijke toekomst tegemoet gaan. Zonder uw hulp
zouden we dit niet kunnen realiseren en we willen u hier dan ook graag
voor bedanken!
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