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Warme groet vanuit Diani! 
 
Graag willen wij u weer informeren over de kinderen van het Diani Children’s Village en het 
project in het algemeen. 
 
Het aantal kinderen onder de 4 jaar is op dit moment groter dan het lange tijd geweest is. 
Elk kind is uniek in zijn ontwikkeling en ook onze jonge kinderen hebben ieder hun eigen 
behoeften en uitdagingen. Veel tijd van onze 
medewerkers gaat op dit moment daarom naar 
de belangrijke taak om deze jonge kinderen goed 
en liefdevol op te vangen en te verzorgen. 
Gelukkig bieden de oudere kinderen hierin nu 
ook een helpende hand en gedragen ze zich echt 
als grote broers en zussen.  
 
Baby Victor – is op dit moment 3 maanden oud 
en ten vondeling gelegd in een dorpje in de 
buurt. Hij doet het gelukkig heel goed en is zo 
gezond als maar kan. We zijn op dit moment druk 
bezig om ouders en/of familieleden te vinden, 
maar helaas heeft dit tot nu toe nog niks 
opgeleverd.  
 
Baby Miriam – is nu 5 weken oud en 
achtergelaten op een vuilnisbult. Toen ze 
3 dagen oud was werd ze door de 
kinderbescherming naar ons gebracht. Ze 
was erg zwak en had schrammen en 
beten over haar hele lichaam. Helaas is 
gebleken dat Miriam HIV positief is, 
waardoor we erg voorzichtig moeten zijn. 
Eerder is gebleken dat met medicijnen en 
goede voeding jonge baby’s nog van HIV 
af kunnen komen, dus we hopen dat dit 
ook het geval zal zijn bij Miriam. Gelukkig 
gaat het nu in ieder geval – mede dankzij 
de goede zorgen van onze medewerkers – 
goed met baby Miriam. 
 
Lydia – is één van de kinderen met een vrij moeilijk verleden. Ze heeft de afgelopen tijd heel 
hard gewerkt om alle uitdagingen die hierdoor op haar pad kwamen aan te gaan en met 
succes: ze is geslaagd voor de opleiding schoonheidsspecialiste. Daarna heeft ze een 
succesvolle werkervaringsplek gehad in de spa van een vijfsterren hotel in Diani, waar ze nu 
voor in ieder geval 3 maanden aan de slag kan.  
 



Mwanaasha – we hebben ontdekt dat Mwanaasha, één van de oudere kinderen, een hele 
mooie zangstem heeft en talent voor het schrijven van liedjes. Ze zit sinds kort bij een lokaal 
gospel koor dat gerund wordt door de manager van een lokale airline en wordt steeds 
beter! 
Het adoptieprogramma loopt goed, we hebben inmiddels drie succesvolle adopties binnen 
Kenya gehad. Het gaat hierbij om kinderen voor wie we geen informatie hebben kunnen 
vinden over ouders en/of familieleden. Adoptie 
ouders komen af en toe op bezoek met de kinderen 
en het is fantastisch om te zien hoe de kinderen en 
ouders snel aan elkaar wennen en hoe goed het met 
ze gaat.  
 
Het loopt echter helaas niet altijd zoals verwacht en 
af en toe lukt het niet tussen adoptie ouders en kind. 
We vinden het daarom ook echt belangrijk om de tijd 
te nemen om kinderen en ouders aan elkaar te laten 
wennen, voordat de adoptie definitief wordt. Onze 
sociale medewerkers werken rond de klok om de 
verschillende adopties op te volgen en reizen 
hiervoor het hele land rond.  
 
Een essentieel onderdeel van het kindertehuis om alles goed te laten verlopen is het 
transport. Dit is niet alleen belangrijk om kinderen naar school/activiteiten en onze 
medewerkers naar het werk/huis te brengen, maar ook voor zaken als het verkopen van 
eieren, het bezoeken van een ziekenhuis, of het (op)zoeken van familieleden. Op dit 
moment hebben we een bus voor 14 personen, die vele jaren hard voor ons heeft gewerkt, 
maar helaas zijn beste tijd heeft gehad. Op dit moment hebben we regelmatig problemen, 
wat kan leiden tot onveilige situaties en extra kosten voor reparaties. Daarom zijn we nu 
bezig met het sparen voor een nieuwe auto. Elke hulp om dit mogelijk te maken stellen we 
zeer op prijs. 
 
Namens de kinderen, medewerkers en bestuursleden wil ik u graag hartelijk danken voor 
uw geweldige steun. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Het Diani Children’s Village 
Support Team 

 
 
 


