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Na onze laatste nieuwsbrief van juli geven wij u 

graag weer nieuwe informatie over het 

kindertehuis. 

 

Over het algemeen gaat het goed met de kinderen. 

De 4 middelbare scholieren zijn inmiddels 

begonnen aan hun eindexamens en zullen deze 

midden november afronden. Sommigen kunnen 

haast niet wachten met een vervolgopleiding, die 

begin 2010 zal starten. In de tussentijd wil een 

aantal van de eindexamenkandidaten een 

vakantiebaantje 

zoeken en zijn 

weer anderen 

geïnteresseerd in 

vrijwilligerswerk. 

 

 

 

Sinds kort woont er een nieuw meisje in het 

kindertehuis, Linda. Linda is ongeveer 1 jaar oud en 

is door haar moeder verlaten. Na 2 dagen alleen te 

zijn gelaten, hebben buren haar naar de politie 

gebracht. In de tijd dat de politie onderzoekt of 

Linda nog familieleden heeft, vermaakt zij zich 

prima met de andere jonge kinderen in het 

kindertehuis. 

 

Ishmael is de laatste tijd heel druk 

geweest met diverse orders voor 

meubels. We zijn heel blij met alle 

steun die we hiervoor ontvangen van 

particulieren, scholen en projecten. 

We zijn zelfs in staat geweest om 

werk te bieden aan ervaren 

timmerlieden van de APDK 

foundation.  



Door een tekort aan 1-dags kuikens hebben we ons normale aantal braadkippen niet 

kunnen realiseren. Ondanks dat doen we ons uiterste best om onze vaste klanten te 

blijven beleveren. Nieuwe legkippen zijn inmiddels begonnen met het leggen van 

eieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindelijk is het gaan regenen, waardoor we zelf weer vers fruit en verse groente 

hebben kunnen oogsten voor de kinderen. Dit betekent een behoorlijke besparing op 

de kosten voor het tehuis. 

 

 

Samen met de Nederlandse organisatie voor 

gehandicapte  kinderen in Kenya (HICK) is DCV een 

speciaal project gestart. Het idee is om vogelhuisjes 

te maken van kokosnoten, die in uw tuin gehangen of 

op uw terras of balkon geplaatst kunnen worden. De 

winst van de vogelhuisjes zal worden geschonken aan 

organisaties die zorgen voor weeskinderen en 

kinderen met een handicap.  

Het ligt in de bedoeling om in november bij DCV te 

beginnen met het maken van deze vogelhuisjes.  

 

 

 

 

 

 

Namens de kinderen en medewerkers wil ik u graag 

bedanken voor uw steun. 

 

Met vriendelijke groeten 

DCV Team 


