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Groeten vanuit Diani,
Het jaar 2019 is begonnen met een aantal nieuwe ontwikkelingen voor zowel de jongere als
oudere kinderen.
Het begin van een nieuw jaar betekent in Kenya ook het begin van een nieuw schooljaar.
Vooral een spannend jaar voor Henry en Cliff, die alweer aan hun laatste jaar van de
basisschool zijn begonnen. Esther, Linda en Hamza zijn dit jaar naar een nieuwe school
gegaan en hebben het al enorm naar hun zin in hun nieuwe klas.
Mwanaasha heeft de afgelopen jaren moeite gehad om goed mee te komen op school. Om
te voorkomen dat ze uiteindelijk met school zou moeten stoppen, hebben we gekeken naar
een alternatief. Op advies van een senior docent hebben
we gezocht naar een leerkracht die Mwanaasha thuis één
op één les kan geven en haar zo de hulp kan geven die ze
nodig heeft en dat is gelukt. Daarnaast hebben we
gekeken naar een geschikte ruimte en besloten de oude
showroom van de workshop om te bouwen tot een
klaslokaal. Dit klaslokaal is sinds begin dit jaar in gebruik
voor Mwanaasha en we zien nu al vooruitgang! Verder is
het voor de andere kinderen nu ook mogelijk om extra
hulp te krijgen met school indien nodig.
We zijn ook blij dat één van de vrijwilligers die al eerder bij ons is geweest en inmiddels is
afgestudeerd als social pedagogisch hulpverlener weer bij ons terug is. Op dit moment is ze
druk bezig met haar eigen project: een stimulerende ruimte creëren voor onze jongste
kinderen waar ze spelenderwijs kunnen leren. Deze ruimte heeft allerlei speelgoed en
hulpmiddelen voor kleine kinderen die hen stimuleren de wereld om hen heen te
verkennen.

Ondanks deze mooie ontwikkelingen zijn er helaas
ook altijd minder leuke dingen. Joy heeft al een
tijdje last van haar buik en is hiervoor al meerdere
keren naar een dokter geweest. Omdat het nog
steeds niet beter gaat met Joy, zijn we korte tijd
geleden naar een gespecialiseerde kinderarts
geweest die heeft geadviseerd om een endoscopie
te laten doen. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden
en we wachten nu op de uitslag. Helaas zitten er
veel kosten aan deze procedure (KSh 85.000,- of €
765,-) dus elke bijdrage is zeer welkom!

In onze vorige nieuwsbrief hebben we verteld over onze auto, die vervangen moet worden.
We zijn blij dat we jullie kunnen laten weten dat we inmiddels KSh 650.000,- (€ 5.800,-)
hebben opgehaald. We zijn echter nog steeds druk op zoek naar sponsoring om het
resterende bedrag van KSh 700.000,- (€ 6.300,-) op te halen. We hopen dat dit voor juni zal
lukken, omdat de autoprijzen meestal rond juni stijgen.
Als laatste zijn we blij dat we jullie kunnen vertellen dat het goed
gaat met alle baby’s en dat ze zich goed ontwikkelen. Daarnaast is
recent een nieuwe baby naar het kindertehuis gekomen, die na de
geboorte in het bos is achtergelaten door haar moeder. De
kinderbescherming heeft geprobeerd de moeder te vinden, maar
dit is helaas tot nu toe nog niet gelukt.
We wensen jullie het allerbeste voor het aankomende jaar!
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