
 
 

Jambo Sana van Diani Children’s Village! 

 

 

 

We hopen dat jullie deze brief allemaal in goede 

gezondheid ontvangen. 

  

De kinderen doen het allemaal erg goed op school. 

Degenen die op de middelbare school zitten, bereiden 

zich al voor op hun examens in november van dit jaar. 

 

Ook de kinderen op de basisschool doen hard hun best 

om goede resultaten te halen voor hun examens. Door 

het behalen van goede cijfers kunnen ze hun kansen 

vergroten om uitgeselecteerd te worden voor een 

goede middelbare school. Wij proberen de kinderen een 

omgeving te bieden waarin ze volop de gelegenheid 

krijgen om te studeren. 

 

 

De “4 musketiers” - Henry, Emmanuel, Fred 

en Joy – doen het heel erg goed op hun 

nieuwe school. Ze hebben al veel 

basisvaardigheden opgepikt, kunnen al letters 

herkennen en zijn begonnen met schrijven. 

Zij zijn het hoogtepunt van elk bezoek aan 

het kindertehuis. 

 

 

 

 

Met ons kippenproject – zowel de braad- 

als de legkippen – gaat het redelijk goed. 

Dank aan iedereen die onze producten, 

ook in moeilijke tijden, is blijven kopen! 

De intentie is om nog een nieuwe lichting 

legkippen aan te schaffen om degenen te 

vervangen die hiervoor inmiddels te oud 

geworden zijn. 



 

De meubelmakerij is druk met het vervaardigen 

van bedden, tafels en safaristoelen. Ishmael 

heeft een aantal nieuwe ontwerpen 

uitgeprobeerd die een groot succes blijken te 

zijn. Vanwege het gebrek aan kwalitatief goed 

hout voor het maken van de meubels proberen we 

hout te gebruiken dat goed houdbaar is, 

bijvoorbeeld van de “neem” boom.  

 

 

 

 

Door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen periode groeien de producten in 

de moestuin goed. Door de verkoop van deze producten kunnen wij ook zelf 

bijdragen aan de kosten van het kindertehuis. 

 

Bedankt voor uw aanhoudende steun. Wij zullen u graag blijven informeren over het 

welzijn en de ontwikkeling van onze kinderen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 DCV team 


