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Beste sponsoren,  

Zo plotseling als COVID-19 een grote impact had op de 

hele wereld, lijkt het leven nu weer door te gaan zoals 

voor de coronapandemie. Toch is de wereld voor veel 

mensen veranderd ten tijde van de pandemie en 

helaas niet altijd ten goede. Dit geldt ook voor veel 

kinderen wereldwijd, iets wat we terugzien in het 

kindertehuis. Gedurende de pandemie zijn er relatief 

veel jonge kwetsbare kinderen door ons opgevangen. 

 

Baby Dorcas werd op 27 februari naar het kindertehuis 

gebracht. Ze is met navelstreng gevonden in de bosjes, 

dus dit zal vrij kort na de geboorte zijn geweest. We 

hebben helaas nog geen informatie over haar kunnen 

vinden, maar het gaat gelukkig erg goed met haar. 

 

Baby Ishmael (7 maanden) werd naar het kindertehuis 

gebracht toen hij 1 maand oud was. Hij is door zijn 

moeder achtergelaten in het ziekenhuis, waarna een 

aantal leden van de gemeenschap hebben geprobeerd 

om de moeder terug te traceren en te herenigen met 

haar kindje. Helaas is de moeder verdwenen en tot op 

heden nog niet gevonden. 

 

 

 

 

 

Baby Sam is afgelopen januari door de politie naar 

het kindertehuis gebracht. Hij is ongeveer 2 jaar 

oud, maar loopt qua ontwikkeling sterk achter voor 

zijn leeftijd. Gelukkig gaat hij nu goed vooruit en 

pikt hij nu ook al woorden op van de huismoeders 

en andere kinderen. 

 

Baby Josef  is door zijn moeder ’s nachts langs de 

weg in Diani achtergelaten. Hij is gered door een 

aantal nacht bewakers die op weg waren naar hun 

werk. Zij hebben hem meegenomen naar het 

politiebureau, waarna meerdere pogingen zijn 

gedaan om de moeder te vinden. Helaas is dit nog 

niet gelukt. 

 

Baby Saumu is te vroeg geboren en daarna 

achtergelaten door haar moeder. Gelukkig is ze op 

tijd gevonden en naar het ziekenhuis gebracht, 

waar ze direct in de couveuse is gelegd. Helaas is 

het ook voor baby Saumu nog niet gelukt om haar 

moeder te vinden. 

 

Adoptieprogramma - Naast de opvang van 

kinderen zijn we ook druk bezig met de adopties. 

Op dit moment zijn de adoptieprocessen voor Rita 

(4 jaar) en David (1 jaar en 3 maanden) gestart en 

we hopen dat zij in de loop van 2022 kunnen 

beginnen aan een mooie toekomst bij een nieuwe 

familie. 
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Onderwijs - Er zijn ook wat ontwikkelingen op het 

gebied van onderwijs bij de oudere kinderen. Manu is 

geslaagd voor de basisschool en heeft zelfs zijn leraren 

verbaasd met zijn goede resultaten! Hierdoor is hij 

geselecteerd voor de Don Bosco middelbare school in 

Embu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimani is ook geslaagd, maar dan voor de opleiding ‘ 

‘Computer Engineering’ aan de Jomo Kenyatta 

Universiteit voor landbouw en technologie. Voor zijn 

afstudeerproject heeft hij een apparaat ontwikkeld dat 

werkt op basis van gezichtsherkenning en het 

alcoholpercentage van de bestuurder test. Hij is nu aan 

het kijken naar mogelijkheden om dit apparaat te 

verkopen, bijvoorbeeld aan autoverhuurbedrijven.  

 

Namens de kinderen, de medewerkers en het bestuur, 

willen we jullie heel hartelijk danken voor al jullie 

support. Zonder jullie steun, zouden we deze kinderen 

niet kunnen opvangen, verzorgen en voorzien van 

onderwijs. Dank jullie wel! 

 

Het Diani Children’s Village bestuur 
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