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Privacybeleid kinderen van Diani Children’s Village 

 

 

Beste supporter en geïnteresseerden,  

Allereerst willen wij u ontzettend bedanken voor uw steun aan Diani Children’s Village 

(DCV). Graag willen wij u via deze brief op de hoogte stellen van een aantal 

veranderingen die gaande zijn omtrent de privacy van de kinderen. Wellicht dat u de 

afgelopen jaren heeft gemerkt dat er wereldwijd een aantal veranderingen hebben plaats 

gevonden omtrent de privacy en voornamelijk die van kinderen. Zo ook in Kenia. De 

overheid heeft nieuwe richtlijnen opgesteld over de privacy van kinderen. Graag brengen 

wij u hiervan op de hoogte. Diani Children’s Village is voor de kinderen die daar wonen 

hun (tijdelijke) thuis. Wij vinden het belangrijk dat dit voor de kinderen ook aanvoelt als 

thuis. Net als waarschijnlijk bij u thuis, vindt DCV het belangrijk dat hun privacy wordt 

gerespecteerd en gewaarborgd. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor deze kinderen 

en daarbij hun privacy. 

 

Vanaf heden zullen wij om deze redenen geen foto’s meer plaatsen op sociale media. Bij 

de foto’s die wel geplaatst zullen worden op sociale media zijn de kinderen onherkenbaar 

in beeld. Ook in de nieuwsbrief zullen de kinderen onherkenbaar zijn. Mocht u Diani 

Children’s Village willen bezoeken, dan bent u natuurlijk van harte welkom. Wel willen wij 

u vragen om dan rekening te houden met het hierboven genoemde. Mocht u een foto 

willen maken van de kinderen, vraagt u dan alstublieft aan de kinderen of zij dit willen. 

De jongste kinderen kunnen hun mening nog niet uiten. Daarom willen wij u vragen of u 

aan de huismoeders wilt vragen of het goed is om een foto te maken. Deze nieuwe regel 

geldt ook voor het maken van foto’s van de werknemers. Mocht u ervoor kiezen om 

foto’s te plaatsen van de kinderen op sociale media, dan is het belangrijk dat de kinderen 

onherkenbaar in beeld zijn. Een foto van de achterkant of zijkant van de kinderen zou u 

eventueel kunnen plaatsen. Verder willen wij u vragen om namen en persoonlijk verhalen 

niet te delen op sociale media. 

 

Wij willen u nogmaals hartelijk danken voor uw steun en hopen dat u begrip heeft voor 

het hierboven genoemde. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Diani Children’s Village 
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