
februari 2008 

 

Nieuwsbrief Diani Children’s Village 
 

In de eerste plaats willen wij u allemaal heel hartelijk bedanken voor de 

vele e-mails, telefoontjes en sms-berichten, die wij ontvingen in deze moeilijke periode; het doet 

ons heel goed dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij onze situatie. 

 

Alle kinderen en medewerkers zijn veilig; het gaat goed met ze. De kinderen zijn weer naar school, 

ook de kinderen die in Nairobi en in andere plaatsen vervolgonderwijs volgen.  

 

De kinderen hebben genoten van hun lange 

kerstvakantie en hebben daardoor langer 

met elkaar kunnen optrekken. 

Helen en Humphrey hebben allebei goede 

cijfers gehaald voor hun examens en 

verheugen zich op de middelbare school 

die binnenkort begint. 

De kleintjes - Fred, Emmanuel en Henry - 

hebben het heel goed naar hun zin op de 

peuterspeelzaal.  

 

De legkippen doen het goed en binnenkort verwachten we een productie van 250 eieren per dag. 

We hebben nog steeds een groot aantal kippen voor de slacht, die bij de plaatselijke bevolking erg 

gewild zijn. 

In de werkplaats zijn hele mooie producten gemaakt en 

de groep vaste klanten groeit nog steeds. 

 

De jaarlijkse Fun Run vond plaats op 30 december 2007.  

Alhoewel we een lage opkomst hadden vanwege de 

politieke situatie, hebben we toch een behoorlijk bedrag 

voor het kindertehuis kunnen inzamelen. 

 

Ons hoofddoel voor dit jaar is voldoende middelen bijeen 

brengen voor de aankoop van een ander busje, aangezien 

ons huidige busje een gevaar op de weg is en het te 

kostbaar is om reparaties te laten uitvoeren. We zijn van plan om een soort “matatu” aan te 

schaffen, die ook voor het vervoer van lokale mensen kan worden gebruikt. Op dit manier hopen we 

de maandelijkse transportkosten van het kindertehuis te kunnen dekken. 

 

Namens alle kinderen, medewerkers en leden van het bestuur willen wij u bedanken voor uw 

ondersteuning en wij wensen u een vreedzaam en gezond 2008. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens het DCV team, 


