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Oktober 2019
Warme groeten uit Diani,
De tijd vliegt en de maand oktober is alweer aangebroken! Wegens privéomstandigheden
is de nieuwsbrief later dan gepland, maar daardoor wel extra lang.
In de maand april hebben de kinderen genoten van hun welverdiende vakantie. Terwijl
de meiden druk met de poppen aan het spelen waren, organiseerden de jongens een
kleine dartcompetitie. Het was gezellig druk in de speelruimte! De jonge kinderen
dartelden daar tussendoor en waren erg nieuwsgierig en onder de indruk van wat er
allemaal on hen heen gebeurde.
Eind april was het voor de schoolgaande kinderen weer tijd om terug te gaan naar
school. De vakantie zat erop! De laatste dagen werd nog hard aan hun huiswerk gewerkt,
zodat ze er helemaal klaar voor waren.
In mei heeft Miriam heeft een moeilijke periode gehad. Na een
aantal doktersbezoeken en uiteindelijk een opname in het
ziekenhuis is geconstateerd dat zij tuberculose heeft. Zij heeft
hierdoor ruim drie weken in het ziekenhuis gelegen. De
huismoeders wisselden elkaar af, zodat er constant iemand bij haar
in het ziekenhuis was. Gelukkig is ze inmiddels weer helemaal
opgeknapt. Ze is druk aan het spelen, ontwikkeld zich goed en
lacht veel.
Helaas hebben wij ook verdrietig nieuws. Begin juni hebben wij
afscheid moeten nemen van baby Sarah. Zij was op dat moment
de jongste baby, waar in de laatste nieuwsbrief over geschreven
is. Op vrijdag 7 juni is zij met een verhoging en een infectie in het
ziekenhuis terecht gekomen, waar de dokters hun best hebben
gedaan om haar beter te maken. Helaas mocht hun hulp niet
baten.. Het is allemaal ontzettend snel gegaan en iedereen was er
door geraakt. Om zowel de kinderen als het personeel te
ondersteunen in dit verlies was er de hulp van een psycholoog
ingeschakeld. Dit was voor iedereen erg fijn.

Na drie maanden hard werken op school, was het weer tijd
voor een vakantie. Begin augustus begon deze vakantie. De
kinderen keken er naar uit en vermaakte zich wederom in
de speelruimte. Ook buiten de speelruimte werd er van alles
gedaan. Er werd geschilderd, een skateboard gemaakt,
gelezen, krabben gevangen op het strand en natuurlijk ook
gezwommen.

Ook willen wij u graag voorstellen aan het nieuwste
familielid. Midden augustus is Joshua bij ons gekomen. Hij
is inmiddels bijna twee maanden oud en hij heeft zijn
eerste lachje al aan ons laten zien. Het gaat ontzettend
goed met hem.

Aankomende periode is een spannende periode voor Henry en Cliff. Eind oktober gaan zij
hun laatste examens maken, voordat ze naar de middelbare school gaan. Een spannende
tijd met allemaal nieuwe ervaringen.
Met alle kinderen gaat het verder erg goed. Naila en Moses
groeien hard en ontwikkelen zich snel. Aan het begin waren ze
nog erg zoekende in de speelruimte, maar inmiddels weten ze
goed hun weg te vinden en weten ze precies met welk speelgoed
ze willen spelen. Ze wijzen netjes de boxen aan die uit de kast
gehaald moeten worden. Het samen spelen gaat ook steeds
beter. Ze leren om speelgoed te delen en racen met de kleine
autootjes achter elkaar aan.
Rita doet hard haar best om Naila en Moses bij te houden. Alles
waar zij mee spelen daar wil Rita ook mee spelen. Dit kan soms
nog wel eens voor wat ruzietjes zorgen, maar ook daar leren ze
weer van. Rita komt steeds meer los en we zien steeds vaker
een lach op haar gezicht.

Afgelopen week zijn we ook met Moses, Naila en Rita naar
het strand geweest. Voor hen was het de tweede keer op het
strand en ze vonden het fantastisch. De eerste keer waren ze
nog een beetje onwennig, maar deze keer liepen ze
zelfverzekerd over het strand heen en zetten ze stapjes in de
zee. Vooral Rita geniet enorm van het strand en ze vindt het
stampen in de zee het allerleukst.

In het weekend zijn ook Hamza, Esther en Linda veel in de
speelruimte te vinden. Samen liedjes zingen die zij op school hebben
geleerd en vooral veel spelen met al het speelgoed. Creatief bezig
zijn is ook iets waar de kinderen de laatste tijd steeds meer mee
bezig zijn. Armbandjes, kaarten en sleutelhangers worden gemaakt.
Ook worden er veel creatieve dingen gemaakt met het rest hout dat
over is. Laatst hebben de kinderen zelfs samen met Uncle Ishmael
een skateboard gemaakt. Het reed nog niet zo soepel als gedacht,
maar hij reed in ieder geval wel ;).

Als laatste willen wij u nog vertellen dat er een auto
gekocht is! Iedereen is ontzettend blij en kon niet
wachten tot de auto in Diani was. Inmiddels wordt er al
ruim een week in rond gereden en volgens uncle Ali
(chauffeur) rijdt de auto erg fijn.

Namens de kinderen, de staff en de commissie willen wij u ontzettend bedanken voor al
uw support!
Met vriendelijke groeten
Emelie Beijeman ( vrijwilliger )

Bijgevoegd: Brief, nieuw privacy beleid kinderen van Diani Children’s Village.

Beste supporter van Diani Children’s Village,
Allereerst willen wij u ontzettend bedanken voor uw steun aan Diani
Children’s Village (DCV). Graag willen wij u via deze brief op de hoogte
stellen van een aantal veranderingen die gaande zijn omtrent de
privacy van de kinderen.
Wellicht dat u de afgelopen jaren heeft gemerkt dat er wereldwijd een aantal
veranderingen hebben plaats gevonden omtrent de privacy en voornamelijk die van
kinderen. Zo ook in Kenia. De overheid heeft nieuwe richtlijnen opgesteld over de privacy
van kinderen. Graag brengen wij u hiervan op de hoogte.
Diani Children’s Village is voor de kinderen die daar wonen hun (tijdelijke) thuis. Wij
vinden het belangrijk dat dit voor de kinderen ook aanvoelt als thuis. Net als
waarschijnlijk bij u thuis, vindt DCV het belangrijk dat hun privacy wordt gerespecteerd
en gewaarborgd. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor deze kinderen en daarbij hun
privacy.
Vanaf heden zullen wij om deze redenen geen foto’s meer plaatsen op sociale media. Bij
de foto’s die wel geplaatst zullen worden op sociale media, zijn de kinderen
onherkenbaar in beeld. Ook in de nieuwsbrief zullen de kinderen onherkenbaar zijn.
Mocht u Diani Children’s Village willen bezoeken, dan bent u natuurlijk van harte welkom.
Wel willen wij u vragen om dan rekening te houden met het hierboven genoemde. Mocht
u een foto willen maken van de kinderen, vraagt u dan alstublieft aan de kinderen of zij
dit willen. De jongste kinderen kunnen hun mening nog niet uiten. Daarom willen wij u
vragen of u aan de huismoeders wilt vragen of het goed is om een foto te maken.
Deze nieuwe regel geldt ook voor het maken van foto’s van de werknemers.
Mocht u er voor kiezen om foto’s te plaatsen van de kinderen op sociale media, dan is
het belangrijk dat de kinderen onherkenbaar in beeld zijn. Een foto van de achterkant of
zijkant van de kinderen zou u eventueel kunnen plaatsen. Verder willen wij u vragen om
namen en persoonlijk verhalen niet te delen op sociale media.
Wij willen u nogmaals hartelijk danken voor uw steun en hopen dat u begrip heeft voor
het hierboven genoemde.
Met vriendelijke groet,
Diani Children’s Village.

