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Beste Vrienden,
Een groet vanuit Kenia! Ook hier zijn we getroffen door de Corona crisis, wat
zoals overal op de wereld ook hier veranderingen met zich mee heeft gebracht en de manier
van leven totaal op z’n kop heeft gezet.
Bij het kindertehuis zijn we relatief vroeg
begonnen met het nemen van drastische
maatregelen wat betreft het dagelijks runnen
van het project. Een lockdown was
noodzakelijk
vanwege
ernstige
gezondheidsproblemen van een aantal
kleintjes, die onlangs al een paar keer met
ernstige longklachten in het ziekenhuis hebben
gelegen.
Het team van huismoeders/-vaders heeft zelf besloten wie voor een nog onbekende periode
in het huis geïsoleerd zouden blijven. Best lastig omdat dit betekent dat ze niet bij hun eigen
familieleden kunnen zijn. Na, nu 2,5 week isolatie, gaat het nog steeds erg goed! Het team
levert fantastisch werk.
We zorgen ervoor dat de familieleden van het team genoeg te eten hebben en zullen hen
ondersteunen tijdens de afwezigheid van hun vader, moeder of oma.
De kinderen, vooral de kleintjes, vinden het heel gezellig dat hun broers en zussen de hele dag
thuis zijn en niet naar school gaan! Er is een dagelijks programma voor de kinderen om ze
bezig te houden. Ze hebben huiswerk meegekregen van school en online hebben we ook het
één en ander kunnen downloaden zodat ze toch een beetje bij blijven.
Kimani, student computer engineering, geeft de kinderen computerles. Dit wordt zeer
gewaardeerd en de kinderen vinden het allemaal prachtig!

Net voor de Corona crisis is de Kinderbescherming langs geweest voor een routinematige
inspectie. Om te voldoen aan de nieuwe hygiënestandaard van de lokale gezondheidsautoriteit
moet de vloer van de buitenkeuken/eetzaal veranderd worden. Er moeten tegels komen in
plaats van de cementen vloer die er nu ligt.

Het werk was in een gevorderd stadium maar helaas hebben we de afwerking moeten
uitstellen tot na de crisis.

Namens de kinderen, medewerkers en bestuursleden hartelijk dank voor uw geweldige steun.
Wij wensen we u een Vrolijk Paasweekend en Blijf Gezond!

Met vriendelijke groeten,
Diani Children’s Village Team

