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Allereerst willen wij graag alle mensen die ons financieel 

ondersteunen, of op een andere wijze een bijdrage 

leveren, bedanken voor het feit dat wij op deze manier in 

staat worden gesteld het kindertehuis draaiende te 

houden. Wij zijn u allemaal heel dankbaar voor uw 

continue ondersteuning en zijn 

er trots op u opnieuw te kunnen 

informeren over de kinderen en 

de ontwikkeling die zij 

doormaken. 

 

Met de drie kleinste kinderen gaat het heel goed en rennen 

heerlijk en gelukkig rond op het terrein van het tehuis. 

 

Humphrey en Helen studeren heel hard voor hun examens in 

november van dit jaar. Zij gaan daarna het basisonderwijs verlaten 

en in januari 2008 met het voortgezet onderwijs  beginnen. 

 

Solomon, die via Diani Children’s Village financieel werd 

ondersteund, heeft zijn 3-jarige medische studie afgerond en zal nu eerst werkervaring 

gaan opdoen bij één van de locale ziekenhuizen, voordat hij verder gaat studeren. Jackson, 

één van de andere jongens die financieel wordt bijgestaan, heeft gedurende het laatste jaar 

als vrijwilliger voor DCV gewerkt en is nu in afwachting van zijn toelating voor de 

lerarenopleiding. 

 

In de laatste nieuwsbrief hebben wij u 

geïnformeerd over enkele problemen met beide 

kippenprojecten. Helaas is de situatie, na vele 

weken met veelvuldige regen, er niet beter op 

geworden. Beide onderkomens voor de kippen 

moeten nu eerst worden gerepareerd voordat we 

met deze projecten verder kunnen. We hopen zo 

snel mogelijk met de reparaties te kunnen 

beginnen, zodat we zowel eieren als slachtkippen voor de verkoop beschikbaar hebben in het 

toeristenseizoen. 

De buitenkeuken en kantine zijn nu nagenoeg klaar. We proberen nu gelden bijeen te krijgen 

om deze ruimten in te richten met tafels, stoelen en andere benodigdheden. 

 

Namens de kinderen en de medewerkers willen wij u bedanken voor alle moeite die wordt 

gedaan om gelden voor ons project te genereren. 

 

Met vriendelijke groeten,     

DCV team  

 


