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Nieuwsbrief Diani Children’s Village 

 

Groeten van het kindertehuis DCV vanuit een vreedzaam Kenya! 

 

Over het algemeen gaat het prima met de kinderen. De vier kleine kinderen zitten 

op de peuterspeelzaal en leren te spelen en delen met andere kinderen. Hun 

woordenschat is hierdoor behoorlijk uitgebreid, en inmiddels praten ze bijna 

continu! 

 

Ook met de oudere kinderen gaat het heel goed; momenteel hebben ze vakantie en 

zijn daarom in het kindertehuis. Humphrey en Ellen raken gewend aan hun nieuwe 

leven op kostschool; voor hen een compleet nieuwe ervaring. 

 

De uitbreiding van de ruimte voor de legkippen is een succes; het project draait 

momenteel volop. Helaas is het momenteel vrij moeilijk om onze producten te 

verkopen door de politieke crisis in het begin van het jaar, waardoor er veel minder 

toeristen komen. Veel van de hotels en restaurants, die normaal gesproken 

producten van ons afnemen, zijn tot juli gesloten. Daarna verwachten we wel dat het 

toerisme weer zal toenemen. Ondanks de situatie hebben we besloten door te gaan 

met de projecten, waarbij we hopen dat de situatie binnenkort zal verbeteren. 

 

Onze meubelmakerij is helaas momenteel gesloten. Onze meubelmaker, Ishmael, is 

ziek geworden en moest een operatie ondergaan. Gelukkig is hij weer herstellende 

en we verwachten dat hij binnenkort weer zal kunnen starten met zijn 

werkzaamheden. 

 

De meisjes, die meedoen aan een cursus kleding maken, hebben de afgelopen paar 

maanden een heleboel geleerd. Zij kunnen inmiddels enkele leuke kledingstukken 

maken, die in ons winkeltje kunnen worden verkocht. 

 

We zijn heel blij met het feit dat we tot nu toe ongeveer € 5.500,= hebben kunnen 

inzamelen voor ons busproject. Het plan is om een nieuwe minibus aan te schaffen, 

die tevens als “matatu” (openbaar vervoermiddel) kan worden ingezet gedurende de 

tijd dat de kinderen op school zijn. Het geld dat hiermee verdiend wordt, willen we 

gebruiken voor dekking van de benzine- en onderhoudskosten en het salaris van de 

chauffeur. 

 

Namens de kinderen en alle medewerkers willen wij u hartelijk danken voor uw hulp. 

 

DCV Team. 


