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Beste sponsoren, 

Het lijkt wel alsof de tijd nog sneller gaat met kinderen. 

En dat is zeker ook het geval bij ons. Er zijn inmiddels 

alweer drie maanden voorbij, de kleintjes groeien goed 

en de medewerkers zijn druk met alle taken in het huis 

om alles goed te laten verlopen. 

 

Achter elk kind dat bij ons komt wonen, schuilt een 

verdrietig verhaal. Met deze nieuwsbrief willen we 

jullie een beetje informeren over de oorzaken 

waardoor kinderen bij ons terecht komen. 

 

 

 

 

Sinds kort woont Grace Imani bij ons in het huis. Zij 

is op 17 juli 2022 geboren en is direct na de 

geboorte door haar moeder zonder enige 

bescherming achtergelaten bij het vuil. Pogingen 

van de mensen uit de buurt om de moeder van 

Grace te traceren, zijn helaas mislukt. Tijdens een 

medische check van Grace, gebruikelijk bij 

vondelingen, werd vastgesteld dat zij besmet is met 

het HIV virus. Hiervoor heeft Grace medicijnen 

gekregen. Onze ervaring leert dat baby’s die door 

hun moeder besmet zijn met het virus en hiervoor 

medicatie ontvangen na een half jaar schoon zijn. 

 

Baby Ishmael is nu 7 maanden. De politie heeft 

geholpen met het zoeken naar de moeder maar tot 

nu toe zonder resultaat. Op advies van de 

kinderbescherming is inmiddels een 

adoptieprocedure voor Ishmael opgestart. Het zal 

ongeveer een jaar duren voordat deze procedure is 

afgerond. Tot die tijd zullen wij Ishmael een fijne 

tijd bij ons geven en een start maken met zijn 

opvoeding. 
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Bekend is wie de moeder van baby Josef is. Helaas is 

gebleken dat zij en haar zus als kind zijn verlaten door 

beide ouders en daardoor op de straat zijn opgegroeid. 

Toen zij erachter kwam dat ze in verwachting was, 

vluchtte ze naar de kust en vond er een baan. Als 

gevolg van haar strijd om als een jonge alleenstaande 

moeder te overleven, besloot zij dat afstand doen van 

haar moeder haar leven een stuk gemakkelijk zou 

maken. 

Met Josef gaat het goed. We gaan door met het 

zoeken naar de moeder en hebben goede hoop haar 

uiteindelijk te kunnen traceren. 

 

 

 

                                

Hamza’s oom keerde terug naar Kenia maar werd 

vrijwel direct weer opgeroepen voor een volgende 

buitenlandse opdracht. Hij heft beloofd Hamza mee 

naar zijn huis te nemen, zodra hij voldoende tijd 

heeft om voor hem te zorgen.  

De moeder van baby S is gevonden. Momenteel 

staat zij onder supervisie van de politie omdat zij 

haar baby na de geboorte heeft weggegeven. De 

vrouw aan wie zij haar baby heeft gegeven, had 

inmiddels een nieuw geboortecertificaat en 

daarmee een nieuwe identiteit voor hem 

aangevraagd. Gelukkig is het zover niet gekomen. 

De vrouw liet baby S vaak gedurende lange tijd 

opgesloten in haar kamer en dat werd door de 

buren opgemerkt. Daardoor heeft de politie deze 

vrouw kunnen arresteren en wordt haar nu 

kinderhandel ten laste gelegd. 

De moeder wordt nu gedurende een maand 

geobserveerd om te kunnen beoordelen of zij in 

staat zal zijn te zorgen voor haar kind. 
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Saumu’s familieleden kwamen naar het 

huis om aan te geven dat Saumu bij hen 

hoort. Maar toen zij zich bewust warden 

van de verantwoordelijk om voor Saumu te 

zorgen, hebben zij hiervan afgezien. Haar 

moeder is niet gevonden. Wel is er een 

man die claimt haar vader te zijn. Wanneer 

hij komt, zal hij een DNA test moeten 

ondergaan om te bewijzen dat hij 

inderdaad de vader is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naira’s moeder is gevonden. Zij leed aan 

een aandoening waarvoor zij inmiddels een 

succesvolle behandeling heeft ondergaan. 

Haar zus heeft een baan als leraar 

gevonden in de buurt. De kans dat Naira 

uiteindelijk met haar moeder verenigd kan 

worden, is heel groot. 

 

 

 

Namens de kinderen en de medewerkers 

wil ik jullie bedanken voor jullie support. 

Zonder jullie zouden we deze kinderen 

geen kans op een goede toekomst kunnen 

geven. 

 

Diani Children’s Village Committee 
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