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Beste sponsoren,  

De wereldwijde pandemie heeft door het ontstaan van 

nieuwe varianten, die zich razendsnel verspreiden, 

laten zien dat we wereldwijd met elkaar verbonden en 

van elkaar afhankelijk zijn. Het ‘nieuwe normaal’ lijkt 

daarbij toch meer blijvend te zijn dan we van te voren 

dachten. 

Nieuwe keuken - In het kindertehuis zijn inmiddels een 

aantal projecten afgerond. De nieuwe keuken is klaar 

en het eten wordt nu in een veel veiligere ruimte 

klaargemaakt, zowel voor de medewerkers als de 

kinderen. De buitenruimte is nu ook gemoedelijker en 

een perfecte plek voor alle jongeren om samen te 

komen in hun vrije tijd. 

Adoptieprogramma – De adopties zijn weer hervat. 

De afgelopen zes maanden hebben we 

adoptiefamilies kunnen vinden voor twee van onze 

jongetjes, 3 en 5 jaar oud. Elke adoptie wordt 

voorafgegaan met een professionele counseling 

sessie om ervoor te zorgen dat de adoptie 

succesvol zal verlopen. Omdat een adoptie een 

belangrijke en grote verandering is voor zowel de 

kinderen als de adoptiefamilie worden ook na de 

adoptie nog sessies gedaan. We zijn blij om jullie te 

kunnen vertellen dat alle adopties die tot nu toe 

hebben plaatsgevonden succesvol zijn geweest. 

Deze maand start het adoptieproces voor één van 

onze 3-jarige meisjes; haar adoptieouders komen 

voor het eerst langs bij het kindertehuis. 

School - De twee kinderen die in hun laatste jaar 

van de basisschool zaten, hebben de resultaten van 

hun laatste examens ontvangen. We zijn trots dat 

ze erg goed gepresteerd hebben, ondanks het feit 

dat de scholen voor een groot deel van 2020 

gesloten waren. Ze zijn allebei geaccepteerd op 

goede middelbare scholen en begin deze maand 

vertrokken voor een nieuwe fase in hun leven, 

waarin ze ook voor het eerst ergens anders zullen 

wonen dan in het kindertehuis. Hoewel ze zo nu en 

dan nog wel heimwee hebben, lijken ze goed te 

kunnen wennen aan hun nieuwe onderkomen. 
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Kippen project - Omdat het aantal kinderen dat 

tegelijk naar school kan gaan op dit moment lager is 

dan normaal vanwege alle maatregelen vanuit de 

overheid omtrent COVID-19, is nu een deel van de 

kinderen op school terwijl een deel van de kinderen 

vakantie heeft. De jongens die op dit moment thuis 

zijn, helpen met het renoveren van de uitbouw van het 

kippenproject, waar de nieuwe kippen verblijven. 

 

 

 

 

Namens, de kinderen, de medewerkers, en het 

bestuur willen we jullie graag bedanken voor jullie 

support. Zonder die steun zouden we niet in staat 

zijn om de kinderen de zorg en educatie te geven 

die zij verdienen. Bedankt. 

 

Diani Children’s Village bestuur 
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