Nieuwsbrief Februari 2020
Diani Children’s Village

Beste supporter van Diani Children’s Village,
De eerste maand van 2020 zit er alweer op en wij hebben weer een aantal nieuwe updates voor u.
Januari is de maand waarin het nieuwe school jaar in Kenia is ingegaan. Na een lange vakantie was het weer tijd
om naar school te gaan. Het was een drukke maand voor iedereen bij DCV. De oudere jongens zijn gestart op
de middelbare school en de jongste zijn begonnen aan hun avontuur op de basisschool.
Kimani is begonnen aan zijn vierde studie jaar op de universiteit. Hij studeert hier Computer Engineering. Het
gaat erg goed met zijn studie en de verwachtingen zijn dat hij in 2021 zijn diploma haalt.
Het viertal, Cliff, Henry, Freddy en Joy zijn uit elkaar! Cliff en Henry zijn hun
nieuwe avontuur begonnen op de middelbare school. Tijdens de afgelopen
examens hebben zij erg goede scores behaald. Hier zijn wij erg trots op! Door
deze goede scores hebben zij de mogelijkheid gekregen om naar de National
School in Tika te gaan, net buiten Nairobi. Mede dankzij Faith kunnen zij hun
nieuwe avontuur op deze school beginnen. Dankzij de M-pesa foundation
krijgen beide jongens een beurs voor hun eerste jaar. Een aantal weken geleden
zijn zij samen met Faith naar Tika gereisd en inmiddels zit hun eerste maand er al weer op.
Doordat Cliff en Henry nu buiten de vakanties om op school zijn, heeft Freddy de
rol van ‘oudere’ op zich genomen. Hij heeft een rooster gemaakt voor de
huishoudelijke taken en zorgt ervoor dat iedereen deze taken ook uitvoert. Manu
helpt ondertussen Ishmael in de werkplaats. Samen hebben zij al de muggen
netten voor de ramen vervangen.
Ook Moses en Naira zijn begonnen aan een nieuw
avontuur. Begin januari zijn zij begonnen op de basisschool. Er was wat bezorgdheid
om Moses, maar na een moeilijke eerste dag heeft hij geaccepteerd dat ook hij naar
school moet. Nu zijn ze allebei erg enthousiast over school. Samen met hun grote broer
Hamza, die alles goed in de gaten houdt, vertrekken ze vrolijk naar school.
Met de kleinere kinderen gaan het goed. Victor groeit hard en is erg avontuurlijk. Hij is niet bang om iets
nieuws te proberen en loopt enthousiast rond. Joshua heeft een paar weken geleden een flinke griep te pakken
gehad. Dankzij het snelle handelen van het team, was het mogelijk om verspreiding hiervan te voorkomen.
Miriam staat en heeft haar eerste stapjes gezet. Er opent een hele nieuwe wereld voor haar!
Wij willen u bedanken voor uw hulp en support! Het wordt steeds lastiger om alles financieel rond te krijgen,
dus wij zijn erg dankbaar voor uw blijvende steun en support.
Namens het Diani Children’s Village team, bedankt!
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