
	  

Groetjes	  vanuit	  Diani!	  

Het	  regenseizoen	  is	  nu	  echt	  begonnen	  en	  de	  afgelopen	  periode	  werd	  gekenmerkt	  door	  hevige	  
regenbuien.	  Dit	  is	  erg	  gunstig	  voor	  onze	  moestuin	  en	  we	  hopen	  dat	  we	  de	  aankomende	  periode	  de	  
meeste	  groenten	  voor	  de	  kinderen	  uit	  onze	  eigen	  tuin	  kunnen	  halen.	  

Ons	  kindertehuis	  is	  steeds	  in	  ontwikkeling	  en	  daarmee	  wordt	  onze	  rol	  in	  de	  gemeenschap	  ook	  
anders.	  Sinds	  een	  tijdje	  worden	  we	  niet	  alleen	  gebeld	  door	  de	  kinderbescherming	  voor	  kinderen	  die	  
zijn	  achtergelaten,	  maar	  ook	  voor	  kinderen	  die	  met	  spoed	  tijdelijke	  hulp	  en	  verzorging	  nodig	  hebben.	  
Dit	  gebeurd	  vaak	  op	  de	  meest	  onverwachte	  momenten	  –	  zo	  kan	  er	  een	  hele	  tijd	  niks	  veranderen	  en	  
kunnen	  er	  vervolgens	  binnen	  een	  week	  meerdere	  kinderen	  hulp	  nodig	  hebben.	  Recent	  werden	  we	  
gevraagd	  om	  drie	  kinderen	  op	  te	  vangen,	  die	  zijn	  gered	  op	  de	  grens	  tussen	  Kenya	  en	  Tanzania.	  De	  
overheidsmedewerkers	  vonden	  het	  verdacht	  dat	  mensen	  deze	  kinderen	  zonder	  de	  juiste	  
documentatie	  mee	  de	  grens	  over	  wilden	  nemen.	  Deze	  drie	  kinderen	  zijn	  nu	  in	  het	  kindertehuis	  en	  
onze	  medewerkers	  doen	  er	  op	  dit	  moment	  alles	  aan	  om	  hun	  familie	  te	  vinden	  en	  hopelijk	  binnenkort	  
te	  herenigen.	  

	  
	  
Onze	  jongvolwassenen	  doen	  het	  erg	  goed	  binnen	  de	  verschillende	  werkvelden	  die	  ze	  gekozen	  
hebben:	  

§ Grace	  heeft	  inmiddels	  een	  vaste	  baan	  en	  is	  verantwoordelijk	  voor	  alle	  
reserveringen	  voor	  Ashnil	  Hotels;	  

§ Dorcas	  doet	  het	  erg	  goed	  als	  supervisor	  van	  de	  opslagruimtes	  van	  Base	  
Titanium	  en	  woont	  inmiddels	  op	  zichzelf;	  

	  



§ Yona	  krijgt	  binnenkort	  promotie	  en	  zal	  de	  leiding	  hebben	  over	  een	  Indisch	  restaurant	  dat	  
binnenkort	  gepend	  zal	  worden	  in	  Diani.	  Het	  is	  een	  dochteronderneming	  van	  het	  café	  waar	  hij	  op	  
dit	  moment	  werkt;	  

§ Kevin	  werkt	  sinds	  kort	  als	  stagiaire	  bij	  Diani’s	  nieuwe	  recycling	  bedrijf.	  
We	  vinden	  het	  erg	  belangrijk	  om	  onze	  jongvolwassenen	  te	  stimuleren	  
om	  vrijwilligerswerk	  of	  training	  te	  doen.	  
	  

We	  hebben	  ook	  een	  update	  over	  ons	  jongste	  kindje:	  Baby	  Rita.	  Het	  gaat	  op	  
dit	  moment	  erg	  goed	  met	  haar	  en	  ondanks	  dat	  ze	  nog	  steeds	  erg	  klein	  is,	  
laat	  ze	  zien	  dat	  ze	  een	  echte	  vechter	  is!	  

	  

Het	  adoptieprogramma	  is	  tot	  nu	  toe	  verrassend	  succesvol.	  Drie	  van	  onze	  jongere	  kinderen	  zijn	  
geadopteerd	  en	  het	  gaat	  tot	  nu	  toe	  gelukkig	  erg	  goed	  bij	  hun	  nieuwe	  families.	  Op	  dit	  moment	  is	  er	  
een	  nieuw	  adoptieproces	  gaande	  voor	  één	  van	  onze	  oudere	  kinderen	  (onder	  toezicht	  van	  een	  
counselor	  en	  na	  goed	  overleg	  met	  het	  kind	  zelf).	  Uiteindelijk	  denken	  we	  dat	  het	  voor	  onze	  kinderen	  
het	  beste	  is	  om	  in	  een	  familie	  op	  te	  groeien	  en	  hopen	  we	  dat	  ook	  deze	  adoptie	  succesvol	  zal	  zijn.	  	  

Onze	  workshop	  gaat	  ook	  steeds	  weer	  vooruit.	  De	  afgelopen	  maanden	  hebben	  we	  verschillende	  
bestellingen	  gehad	  van	  bedden	  tot	  bureaus	  en	  kasten.	  Ishmael	  heeft	  enorm	  zijn	  best	  gedaan	  om	  deze	  
items	  te	  maken	  en	  elke	  keer	  zijn	  we	  weer	  enorm	  onder	  de	  indruk	  dat	  hij	  hout	  kan	  omtoveren	  in	  zulke	  
mooie	  meubels.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  



Onze	  grootste	  uitdaging	  is	  sponsoring.	  Op	  dit	  moment	  hebben	  we	  steeds	  meer	  kinderen	  die	  richting	  
het	  middelbaar	  onderwijs	  of	  een	  studie	  gaan	  en	  helaas	  ook	  onverwachte	  medische	  kosten.	  Hierdoor	  
hebben	  we	  helaas	  op	  dit	  moment	  meer	  uitgaven	  dan	  inkomsten.	  We	  doen	  ons	  best	  om	  dit	  gat	  te	  
vullen,	  maar	  aanvullen	  hulp	  is	  altijd	  van	  harte	  welkom.	  
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