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Beste sponsoren,  

Er is alweer een jaar voorbij sinds de wereldwijde 

pandemie – veroorzaakt door COVID-19 – begon en dit 

heeft voor vele mensen een grote impact (gehad) op 

hun leven. 

Terug naar school – In november mochten de leerlingen 

van groep 8 van de bassischolen weer naar school om de 

verloren tijd in te halen en zich voor te bereiden op hun 

examens. Begin januari zijn de scholen helemaal 

geopend en de kinderen konden niet wachten om, na 

een lange periode van thuisonderwijs, eindelijk weer 

hun klasgenootjes te zien. De universiteiten hebben hun 

deuren ook weer geopend en onze studenten, allemaal 

laatstejaars, zijn enthousiast verder gegaan met het 

afronden van hun lessen. 

Daarnaast is één van onze jongeren een opleiding tot 

loodgieter begonnen op het Nairobi Water Institute. Dit 

is op dit moment een beroep waar veel vraag naar is! 

 

Baby’s & adoptie – De kinderen die geen 

familieleden of voogden hebben kunnen 

geregistreerd worden voor adoptie in Kenya. 

Gelukkig hebben we voor een aantal kinderen hun 

familie kunnen vinden in 2018/2019, maar door 

COVID-19 hebben we deze zoektocht moeten staken. 

Langzaamaan beginnen de procedures nu weer en 

onze maatschappelijk werker is achter de schermen 

al druk bezig om te zorgen dat de jonge kinderen een 

kans krijgen om op te groeien in een familie. 

Met de kinderen die al geadopteerd zijn, blijven we 

contact houden en het is bemoedigend om te zien 

dat ze zich thuis voelen bij hun nieuwe families. 

Begin november 2020 is er een te vroeg geboren 

baby (meisje) bij ons gebracht. Ze is geboren na een 

zwangerschap van 7 maanden en achtergelaten in 

een doos aan de kant van de weg. Omdat ze op dat 

moment amper 1 kg woog, is het een wonder dat ze 

dit heeft overleefd.  

De baby heeft een aantal weken in een couveuse 

gelegen voordat ze daadwerkelijk naar het 

kindertehuis is gebracht. We hopen dat we de 

aankomende tijd meer te weten kunnen komen over 

haar familie. 
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Buiten keuken en eetruimte – het heeft lang geduurd, 

maar we maken eindelijk voortgang met het verbeteren 

van de keuken en eetruime buiten. Voorheen was dit 

een open ruimte met een cement vloer. Na de jaarlijkse 

inspectie door de overheid, werden we geadviseerd om 

hier wegens hygiënische doeleinden keramische tegels 

neer te leggen. Daarnaast was de kleine keuken binnen 

niet veilig en veel te klein om veilig te koken voor alle 

kinderen en de medewerkers. Daarom heeft het bestuur 

na stevig overleg besloten om niet alleen de buiten 

ruimte, maar ook het probleem van de keuken aan te 

pakken. 

Daarom hebben we nu een deel van constructie buiten 

omgebouwd tot een omheinde keuken, zodat er nu 

altijd buiten gekookt kan worden! Dit is veel veiliger en 

het maakt het makkelijker om de maaltijden te serveren. 

  

Kippen & eieren project – we zijn blij om te kunnen 

laten weten dat het kippen & eieren project goed 

van start is gegaan! 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we verteld over 

de kinderen, die tijdens de lockdown buiten een 

omheining hebben gemaakt voor de kippen. Dit is 

een groot succes! We willen dan ook graag iedereen 

die regelmatig onze eieren koopt bedanken. 

Omdat de vraag naar eieren op dit moment erg hoog 

is, zijn we van plan om het project later dit jaar uit te 

breiden. 

Om deze uitbreiding mogelijk te maken zullen we het 
oude kippenhok moeten renoveren om nieuwe 
kuikens onder te kunnen brengen totdat ze oud 
genoeg zijn om naar buiten te gaan.  

 
Nieuwe website Stichting Diani Children’s Village 
presenteert vandaag officieel en met trots haar 
nieuwe website én nieuwe logo. De website is 
ontworpen door Mieke van OnsKenia.nl; wij zijn hier 
heel blij mee en zeer dankbaar voor alle tijd die 
Mieke erin heeft gestoken! Klik hier om een kijkje te 
nemen op de nieuwe website. 
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