December 2017
Successen en uitdagingen
Diani Children’s Village is opgezet om kinderen de mogelijkheid te geven een mooie
toekomst op te bouwen. Dit is een levenslang traject met veel successen en uitdagingen.
Hoewel we vaak in het moment leven en niet altijd stilstaan bij het ‘levenslange pad’ dat
de kinderen uiteindelijk bewandelen, gaan zowel het team als de kinderen heel goed
met alle uitdagingen om. En daar zijn we heel trots op!
De jongvolwassenen blijven ons verrassen met hun individuele
prestaties:
Lydia heeft haar middelbare school afgerond, wat voor haar al een
hele mooie prestatie is. Maar daar bovenop heeft ze ook nog een
studiebeurs gekregen bij ‘the Alison Carlone Insitute’, een school
voor schoonheid, fitness, en holistische therapie in Nairobi:
http://www.acicollege.com/
In haar vrije tijd werk ze op dit moment in een vier sterren hotel in
Nairobi om werkervaring op te doen. Een tijdje geleden had
iedereen de hoop opgegeven dat ze haar school zou afmaken en
kijk eens hoe ze het nu doet! Geweldig!
Moses is gediagnosticeerd met epilepsie en heeft een slechte spiercoördinatie.
Inmiddels heeft hij medicijnen gehad en fysiotherapie in een kliniek in Ukunda en is al
goed op weg om te kruipen zoals de andere kinderen.
Naira heeft een fysiek probleem in haar
benen waardoor ze deze niet kon strekken
en ook met haar voeten niet plat op de grond
kon staan. Ook zij heeft fysiotherapie gehad
in dezelfde kliniek als Moses en met behulp
van spalken en verbanden om beide benen is
ook Naira nu bijna aan het kruipen!
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Zawadi, werd een dag na haar geboorte
achtergelaten door haar moeder. Helaas
hebben de doctoren later ontdekt dat ze
problemen heeft met haar
maagdarmkanaal, waardoor ze geen voedsel binnen kon houden. Hierdoor kreeg ze last
van uitdroging en ondergewicht. Ze is de afgelopen week veel in het ziekenhuis geweest
en wordt op dit moment onderzocht door een specialist in Mombasa. Ze heeft nog een
lange weg te gaan…

Dit kwartaal heeft het kindertehuis de eerste succesvolle adoptie gehad voor één van de
kinderen. Het gaat tot nu toe erg goed en alle telefoontjes die we krijgen beloven veel
goeds voor de toekomst.
Namens de kinderen, alle medewerkers, en het bestuur, willen we jullie graag bedanken
voor al jullie hulp !
We wensen jullie hele fijne kerstdagen en een heel gelukkig 2018 !
Yvonne ter Avest namens het Diani Children’s Village Support Team

