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Voorwoord:
Het Diani Children’s Village in Kenia is 1994 opgericht door Antoinette van Oosten en Yvonne ter
Avest/Matiba.
De oprichter was werkzaam in Kenia in het toerisme en probeerde in haar vrije tijd wat aan
vrijwilligerswerk te doen. Zo verzamelde ze medicijnen voor lokale ziekenhuizen/klinieken die door
haar werden ingezameld voor een project waar lokalen die lepra hadden en/of hiervan hersteld waren
woonachtig waren in een lepra dorp. Al snel werd duidelijk dat de ingezamelde medicijnen niet werden
gebruikt voor deze groep die het hard nodig hadden maar door doctoren in privé klinieken
doorverkocht werden.
Maandelijks werd er voedsel en kleding ingezameld voor de mensen in het lepra dorp maar ook
hiervan werd snel duidelijk dat de patiënten die uitbehandeld waren in het lepra dorp bleven wonen
aangezien ze iedere maand gratis voedsel en kleding ontvingen.
Dit waren twee voorbeelden van een aantal ervaringen die ertoe hebben geleid om zelf een project op
te zetten. De keuze was tussen een opvanghuis voor ouderen en een project voor kinderen.
Na onderzoek en een aantal lokale projecten in Kenia te hebben bezocht en er in die tijd geen enkel
weeshuis/opvangcentrum voor kinderen was ten zuiden van Mombasa werd hierdoor snel een keuze
gemaakt.

Inleiding:
Diani Children’s Village huis ligt 35km ten Zuiden van Mombasa in Kenia (Diani Beach - Galu Kinondo)
en huisvest een gemiddelde van 20 kinderen en verzorgers. Het personeel bestaat uit huismoeders die
in ploegendienst samenwerken, een aangesteld sociaal medewerkster,
chauffeur/huisvader/projectleider, tuinman en timmerman.
Alle sponsorgelden komen rechtstreeks ten goede aan het welzijn van de kinderen. Het onderkomen
kon worden gebouwd doordat een lokale zakenman een stuk grond ter beschikking stelde waarna een
architect geheel belangeloos een ontwerp voor het huis had gemaakt. Het kindertehuis "Diani
Children's Village" ontving sponsorgelden van zowel lokale als internationale particulieren en diverse
organisaties. In 2000 verhuisden de kinderen van een klein gehuurd huis naar het huidige nieuw
gebouwde kindertehuis.
Een paar jaar later werd door middel van sponsorgeld nieuwe gebouwen geplaatst waaronder een
werkplaats, bibliotheek annex computerruimte op het terrein van het kindertehuis. In de werkplaats
kunnen individuele kinderen basisvaardigheden leren, die hen mogelijkheden bieden op werk in de
toekomst. De bibliotheek is tevens bedoeld om kinderen uit de directe omgeving toegang te geven tot
de boeken om de leescultuur te bevorderen en de mogelijkheid te bieden gezamenlijk huiswerk te
maken onder begeleiding.
Kinderen hebben toegang in de leeftijd van enkele maanden tot 18 jaar. Meeste kinderen zijn wezen,
verlaten en/of verwaarloosd, mishandeld.
Soms worden kinderen door de politie naar het kindertehuis gebracht voor noodopvang, in andere
gevallen worden door ziekenhuizen en/of organisaties contact gezocht met het kindertehuis. Voordat
een kind definitief in het project wordt opgenomen, zal er eerst een grondig onderzoek aan
voorafgaan naar de afkomst en achtergronden. Daarna neemt het "District Children’s Department"

uiteindelijke de beslissing om een kind toe te laten om in het kindertehuis legaal opgevangen te
mogen worden.
Wanneer de kinderen 4 jaar oud zijn gaan ze naar de kleuter/basisschool. Om de kinderen de
gelegenheid te geven met andere kinderen uit families en van diverse achtergronden om te leren
gaan, verder is gekozen voor deze vorm van onderwijs in plaats van in eigen beheer onderwijs te
geven in het kindertehuis zelf. Op deze manier verloopt het leven van de kinderen zo normaal
mogelijk. In de vrije tijd worden de kinderen individueel verder aangemoedigd te sporten, zich verder
te bekwamen in de basiswerkzaamheden in de werkplaats, in het maken en ontwerpen van kleding, in
het tuinieren of te helpen bij de zelfvoorzienende projecten.
Enkele oudere kinderen zitten inmiddels intern op een middelbare school en komen alleen in de
vakanties terug naar het kindertehuis. Daarnaast kunnen jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar,
die niet in het kindertehuis zijn opgegroeid, meeprofiteren van het onderwijs programma. Ook deze
komen naar het kindertehuis tijdens vakanties en helpen mee met de dagelijkse taken. Een paar jaar
geleden is er een onderkomen voor de oudere jongens en meisjes gebouwd, zodat ze verder
zelfstandig onafhankelijker kunnen worden, maar toch nog een plek hebben om te slapen en te
studeren tijdens hun vakanties.
Het project fungeert sinds een paar jaar ook als opvangcentrum. Kinderen kunnen tijdelijk opgenomen
worden in gevallen van nood.
De sociaal medewerkster werkt hard aan het vinden van familieleden van kinderen die in het huis
terecht komen. Ook al duurt het af en toe lang, in de meeste gevallen lukt het om meer te weten te
komen over de achtergrond van de kinderen en hun familie situatie.
Indien een familielid gevonden wordt, wordt er gewerkt aan het langzaam opbouwen van een familie
hereniging relatie. Vaak zijn de familieleden arm, hebben zelf kinderen en willen geen
verantwoordelijkheid dragen voor kinderen van de verdere overleden familieleden. Als de financiële
situatie het enige probleem is, blijft het kindertehuis een kind bijstaan en helpt in het financieel
ondersteunen ook als een kind bij familieleden kan worden ondergebracht.

Visie en Doelstellingen:
Visie:
Het creëren van een omgeving waar wezen/verwaarloosde en mishandelde kinderen op kunnen
groeien en zich kunnen ontwikkelen in jongeren met zelfvertrouwen en evenwicht met een zelfstandig
en verantwoordelijk leven als uitzicht.

Doelstellingen:
Het beschermen van de belangen van kinderen, het bevorderen van hun welzijn om een zo normaal
mogelijk leven te bieden.
Te voorzien in basisbehoeften zoals:
•

Onderdak

•

Voedsel

•

Medische voorziening

•

Opleiding

Kinderen/Jongeren helpen een zelfstandig leven te leiden in de toekomst door te helpen met het
vinden van de juiste training/opleiding en streven naar een vaste baan.
Samenwerking en coöperatie met lokale autoriteiten en andere non-profit organisatie en individuelen
met soortgelijke doelstellingen.

Projecten:
Vervangen dak
Na inspectie van een lokaal bedrijf werd er asbest geconstateerd in de golfplaten van de dak. Het dak
moet volledig worden vervangen inclusief alle boeiboorden. De nieuwe dakplaten zijn van hoogwaardig
duurzaam materiaal vervaardigd, zodat na de volledige renovatie van het dak, noodzakelijk onderhoud
beperkt zal blijven.

Vervangen keuken/buitenkeuken
Vervangen van de binnen- en buitenkeuken stond al op de planning. Door hevige wind en regen viel
een boom op de bijkeuken waardoor het project eerder zal aanvangen. Keuken was aan vervanging
toe en na inspectie bleek dat deze ook niet meer voldeed aan de huidige maatstaven. De nieuwe
normen zullen worden toegepast waardoor hoogwaardiger en hygiënischer maaltijden bereid kunnen
gaan worden. Besloten is tevens de buitenkeuken aan te passen en op advies van inspectie worden
tevens de oude cementen vloer vervangen voor een tegelvloer, in verband met de huidige hygiëne
eisen waar aan de vloer moet voldoen.

Meubelwerkplaats
Een aantal jaar geleden is er een meubelwerkplaats gebouwd op het terrein van het kindertehuis.
Belangrijkste doelstelling van dit project is de kinderen een aantal basisvaardigheden te leren die hun
mogelijkheden op de arbeidsmarkt in de toekomst vergroten. Een aantal sponsoren en particulieren
hebben de werkplaats voorzien van de benodigde machines en materialen. Het hoofd van de
werkplaats, Ishmael, heeft veel ervaring met het bewerken van hout en maakt prachtige meubels.
Hotels, scholen en particulieren steunen dit project door bestellingen te plaatsen voor bijvoorbeeld
bedden, kasten, stoelen en tafels.

Het kippenproject
Legkippen, die in een afgebakende ruimte vrij rondlopen en enkel groen voer te eten krijgen.
Momenteel scharrelen er 60 kippen, waarvan de eieren door hun formaat en geeloranje dooier zeer
worden gewaardeerd.

De projecten zorgen om inkomen te genereren, waarvan de dagelijkse kosten weer betaald kunnen
gaan worden met als doelstelling een vast inkomen te genereren op langere termijn.

Bestuur:
Bestuursleden lokaal Nederland
Het bestuur van de stichting voor Diani Children’s Village in Nederland vergaderen tweemaal per jaar.
Waarvan de meeste contacten tussen de telefonisch en per e-mail verlopen. De voorzitter spreekt
Yvonne ter Avest minimaal persoonlijk één keer per jaar bij zijn bezoek in Kenia, daarnaast worden
overige zaken besproken wanneer Yvonne ter Avest voor een bezoek in Nederland is. Communicatie
verloopt voornamelijk via de huidige moderne communicatie middelen waaronder; E-mail, Skype en
WhatsApp.

De bestuurssamenstelling voor de stichting voor Diani Children’s Village in Nederland is als volgt
samengesteld:
Yvonne ter Avest

Bestuurslid

Bas Schellevis

Bestuurslid

Wilma ter Avest

Secretaris

Eric van Stapele

Voorzitter/ Penningmeester

De bestuursleden stellen hun tijd en inzet belangeloos ter beschikking van de stichting DCV. DCV
wordt daarnaast ondersteund door een aantal personen en organisaties die geheel op vrijwillige basis
een bijdrage leveren aan de werven van sponsorgelden voor de kinderen en projecten.

Bestuursleden lokaal Kenia
De bestuurssamenstelling voor het kindertehuis Diani Children’s Village in Kenia is als volgt
samengesteld:
•

Coördinator – Henriette Yvonne ter Avest Matiba

•

Voorzitter – Raymond Matiba

•

Secretaris – Esther Nthemba

•

Penningmeester – Stanley Mkindah

•

Bestuurslid– Fred Timmerman

•

Bestuurslid– Micheline Cocquereaux

•

Bestuurslid– Gitau Matiba

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen salaris voor het uitoefenen van de taken.

Taken en verantwoordelijkheden bestuursleden
VOORZITTER
De voorzitter zal alle vergaderingen voorzitten. In het geval van afwezigheid zal een van de andere
bestuursleden gekozen worden om de vergadering voor te zitten.
Het bestuur zal elke maand vergaderen om belangrijke gebeurtenissen te bespreken
SECRETARIS
De secretaris zal zich onder supervisie van de voorzitter bezighouden met alle noodzakelijke
correspondentie voor het weeshuis. De secretaris zal de verder notulen van de gehouden
vergaderingen bijhouden en overleggen.
PENNINGMEESTER
De penningmeester zal de boekhouding bijhouden en een verslag geven van ontvangen donaties. De
boekhouding is open voor inzien door een boekhouder, auditor, sponsors en bestuursleden.
Over het algemeen zal het bestuur hand in hand samenwerken met de overhead instanties zoals de
kinderbescherming en andere non-profit organisaties.
JAARVERGADERING
Bevestiging Notulen van de vorige Jaarvergadering.
Beoordeling operaties van het vorige boekjaar, review van het beschikbare budget om te beslissen
over komende uitgaven.
Overweging toelating nieuwe kinderen/jongeren
Voorbereiding rapport/review voor sponsors
Fondsenwerving mogelijkheden bespreken
Kiezen van nieuwe bestuursleden
De vergadering kan niet plaatsvinden indien min. aanwezigheid van 2/3 van de leden
Bespreking andere onderwerpen
BANK REKENING
Alle fondsen, donaties zullen op een bankrekening worden ontvangen, gestort. Er zijn altijd 2
ondertekeningen nodig voor een transactie. Drie bestuursleden worden aangewezen als bevoegd om
te ondertekenen.
.

VERKIEZING VAN BESTUURSLEDEN
Het bestuur zal een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee andere leden kiezen tijdens de
jaarvergadering.
Eventuele vacatures door overlijden of ontslag zullen tijdens de volgende jaarvergadering vervangen
worden. Als een lid ontslag neemt zal hij/zij automatisch geen bestuurslid meer zijn.
In het geval van ontslag of overlijden van het merendeel van het bestuur, zal de Sociale Service
(volgens de registratie ) een interim bestuur vormen tot dat er een nieuw bestuur is gekozen.
.
FINANCIELE ZAKEN
1. Het Project is afhankelijk van donaties, lokaal of internationaal
2. Het Project zal met voorstellen komen om nieuwe sponsoren te werven.
3. Het bestuur zal fondsverwerving acties organiseren en ondersteunen.
4. Het financiële jaar begint in April
Alle vaste activa, inclusief eventuele beleggingen en investeringen zijn geregistreerd op naam van het
Diani Children’s Village

DAGELIJKS VERLOOP VAN HET PROJEKT
Het dagelijkse verloop van het weeshuis zal geworden onder supervisie van een administrator. In
haar/zijn afwezigheid zal een van de andere medewerkers worden aangewezen om de situatie te
overzien.
.
TOELATING VAN KINDEREN
1. Alleen kinderen van de leeftijd 5 en jonger worden toegelaten
2. Alle aanvragen voor toelating moeten lopen via de lokale autoriteiten waaronder de Raad van de
Kinderbescherming/Sociale Dienst.
3. De kinderen die toegelaten worden zullen gelijk behandeld worden ongeacht hun kleur, religie en
cultuur
4. het bestuur zal over elke aanvraag individueel behandelen en een beslissing nemen
.
WIJZIGING VAN HET BELEID
Aanvullingen of wijzigingen van het geheel of een deel van het beleid kan gemaakt worden op
voorwaarde dat deze wijzingen zijn aangenomen met aanwezigheid van 2/3 van het bestuur. De
autoriteiten moeten op hoogte worden gesteld.

.
EIGENDOM
Alle financiële baten behoren tot het project, inclusief het perceel waarop het huis is gebouwd (
geregistreerd eigendomstake ). In het geval van sluiting van het project zal eigendom overgaan in een
waarborgstichting.

Communicatie:
Communicatie met donateurs en sponsoren zijn van groot belang voor de stichting om jaarlijks de
doelstellingen te kunnen realiseren.

Per kwartaal een nieuwsbrief naar donateurs en overige belangstellenden om inzicht te geven in de
ontwikkeling van de kinderen en inzicht te geven in de voortgang en realisatie van de projecten.

Fondsenwerving:
De belangrijkste activiteit van de stichting voor Diani Children’s Village in Nederland is het inzamelen
van geld voor de weeskinderen, onderhoud en uitbreiding van het opvangcentrum in Kenia.
Ondersteuning van projecten om te voorzien in het zelfstandig voortbestaan en verduurzamen van het
centrum.

Oprichting stichting:
De stichting voor Diani Children’s Village in Nederland betreft een stichting die is aangewezen als
Algemeen nut beogende instelling (ANBI31). De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 31 mei
2016. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66519403.

Financiële verantwoording:
Het boekjaar van de stichting voor Diani Children’s Village loopt van één januari tot en met
eenendertig december van hetzelfde jaar. Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken
afgesloten voor het eerste kwartaal van het daarop volgend boekjaar. Daaruit worden door de
penningmeester een balans en de staat van baten en lasten over het voorgaande boekjaar opgemaakt
en voor goedkeuring aan het bestuur aangeboden.

