
Diani Children’s Village - Juli 2019 

Warme groeten uit Diani, 

De maand juli is alweer begonnen en de regen maakt langzaamaan weer wat ruimte voor de zon.                  

Diani is weer helemaal groen gekleurd! 

 

In de maand april hebben de kinderen genoten van hun welverdiende vakantie. Terwijl de meiden druk met de 

poppen aan het spelen waren, organiseerden de jongens een kleine dartcompetitie. Het was gezellig druk in de 

speelruimte! De jonge kinderen dartelden daar tussendoor en waren erg nieuwsgierig en onder de indruk van 

wat er allemaal on hen heen gebeurde.  

Eind april was het voor de schoolgaande kinderen weer tijd om terug te gaan naar school. De vakantie zat erop! 

De laatste dagen werd nog hard aan hun huiswerk gewerkt, zodat ze er helemaal klaar voor waren. 

De kleine kinderen; Moses, Naila, Rita en Victor, ontwikkelen zich ontzettend 

goed. Ze spelen bijna iedere ochtend in de speelruimte, waar ze volop aan het 

genieten zijn. Het is mooi om te zien hoe ze zich hier ontwikkelen. Het samen 

spelen gaat ook steeds beter en hun favoriet is toch wel om met zijn allen met 

de auto’s te spelen.  

Kleuren is ook iets wat ze maar al te graag doen. Victor weet nog niet zo goed 

hoe dat werkt, maar hij vindt het maar al te interessant om een potlood vast 

te houden.  

Ook Rita maakt enorme sprongen vooruit. Ze komt steeds meer los  

en we zien gelukkig steeds vaker een lach op haar gezichtje komen. Ze loopt ook trots achter Moses en Naila 

aan als zij rond lopen met hun speelgoed.  

Miriam heeft een moeilijke periode achter de rug. Na een aantal 

doktersbezoeken en uiteindelijk een opname in het ziekenhuis is 

geconstateerd dat zij tuberculose heeft. Zij heeft hierdoor ruim drie 

weken in het ziekenhuis gelegen. De huismoeders wisselden elkaar 

af, zodat er constant iemand bij haar in het ziekenhuis was. Gelukkig 

zien we haar iedere dag weer een beetje beter worden.  

Inmiddels is ze weer thuis en zien we haar steeds meer opknappen. 

Ze lacht veel, brabbelt en is druk in de weer met haar rammelaar.  

Helaas hebben wij ook verdrietig nieuws. 

Zondag 9 juni hebben wij afscheid moeten 

nemen van baby Sarah. Zij was de jongste 

baby, waar wij in de laatste nieuwsbrief over hebben geschreven. Op vrijdag 7 juni is 

zij met een verhoging en een infectie in het ziekenhuis terecht gekomen, waar de 

dokters hun best hebben gedaan om haar beter te maken. Helaas mocht hun hulp niet 

baten.. Het is allemaal ontzettend snel gegaan en iedereen is er door geraakt. Om 

zowel de kinderen als het personeel te ondersteunen in dit verlies is er de hulp van 

een psycholoog ingeschakeld.  

Verder willen wij u nog op de hoogte houden van de inzamelingsactie voor de nieuwe 

auto. Op dit moment hebben wij één miljoen shilling ingezameld  (€8619,-) en wij 

hopen dat wij de komende maanden het resterende bedrag kunnen ophalen. 

 

Namens de kinderen, medewerkers en bestuursleden  willen wij u ontzettend bedanken voor al uw support! 


