Groetjes vanuit Diani!
Het afgelopen jaar is wereldwijd één van de moeilijkste jaren geweest sinds
mensenheugenis. De COVID-19 pandemie heeft geen enkel deel van de wereld
overgeslagen en heeft overal sociale, economische en zelfs politieke gevolgen. De
aankomende tijd zit helaas vol onzekerheid, maar we doen er alles aan om het kindertehuis op een
zo goed mogelijke manier door deze tijd heen te leiden!
Op dit moment krijgen we nog steeds regelmatig een telefoontje van de kinderbescherming over
baby’s die te vondeling zijn gelegd. Op het moment dat de baby’s bij ons komen hebben we meestal
geen informatie over hun achtergrond en uit welke moeilijke omstandigheden deze baby’s komen,
maar deze informatie proberen we wel altijd te achterhalen. Deze baby’s hebben vaak een moeilijke
start die gepaard gaat met verschillende vormen van gezondheidsproblemen gedurende de eerste
maanden of zelfs jaren van hun leven.
Eén van de baby’s die recent bij ons is gebracht, blijkt na onderzoek in het ziekenhuis een
aangeboren handafwijking te hebben. Op dit moment krijgt ze fysiotherapie en zijn spalken gemaakt
om haar te helpen haar vingers te strekken. Na een aantal sessies maakt ze al enorme vooruitgang!

Eén van de andere kleintjes heeft genu varum, ook wel O-benen genoemd. Ook hij krijgt op dit
moment fysiotherapie en heeft door deze sessies en het tijdelijk gebruik van gips al goede
vooruitgang geboekt!
De oudere kinderen hebben – net als de rest van de kinderen in Kenya – nu ongeveer een jaar aan
formeel onderwijs gemist. We hebben geprobeerd om de kinderen hierin te ondersteunen door
middel van lessen, gegeven door leerkrachten die op dit moment met verlof zijn wegens de sluiting
van de scholen. Dit heeft al enorm geholpen! Gelukkig gaan de scholen in januari weer open en
kunnen de kinderen vanaf dan weer gewoon op school onderwijs volgen.

Op dinsdag 1 december aanstaande doen we mee in een 24-urige Giving Tuesday
campagne van Global Giving!

Deze campagne zal dit jaar waarschijnlijk de meest belangrijke fondsenwerving zijn in de
geschiedenis van het kindertehuis. Hoe meer individuele donaties we ontvangen binnen deze 24 uur,
hoe meer wij extra zullen ontvangen van het Global Giving fonds.
Dit jaar zullen we geld ophalen voor een nieuw project op het platform: “Rescue abandoned babies
in Kenya.”
Het kindertehuis is meer en meer een ‘reddingscentrum’ voor te vondeling gelegde babies aan het
worden en probeert deze kinderen zo goed mogelijk op te vangen en te voorzien van de nodige
(medische) zorg. Helaas zullen er, mede als gevolg van de wereldwijde pandemie en sociale effecten
van de lockdowns, steeds meer ongewenste babies onze hulp nodig hebben.
Scan de QR code of klik op de link voor meer informatie over ons project op
het Global Giving platform https://www.globalgiving.org/projects/rescueabandoned-babies-in-kenya/
Mede namens alle kinderen en het DCV team enorm bedankt voor jullie
steun!

