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 Jambo Sana van Diani Children’s Village. 

 

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen we u 

graag weer informeren over de laatste nieuwtjes 

bij ons kindertehuis.   

 

Alle kinderen zijn gelukkig gezond en de kleintjes 

groeien goed. Kimani heeft de basisschool 

inmiddels afgesloten en Edward de middelbare 

school; beiden wachten gespannen op de 

uitslagen van hun examens. Kimani gaat straks 

verder op de middelbare school en Edward zal 

colleges gaan volgen. 

 

Jackson, één van de tieners wiens collegegeld is 

betaald door één van de sponsoren van DCV heeft 

een baan gevonden bij de financiële afdeling van 

de Mombasa Club. Het is geweldig om te zien hoe 

hierdoor deze jongen financieel onafhankelijk 

wordt. 

           Henry & Linda 

In onze laatste nieuwsbrief hebben we u verteld over de 2 Masai kinderen, Mayenne & 

Damaris. We zijn heel blij u nu te kunnen informeren dat beiden zijn herenigd met hun 

ouders. Na een aantal gesprekken met een lokale en opgeleide Masai vrouw ziet de 

familie nu de noodzaak ervan in dat de kinderen naar school gaan. 

Er is veel aan gedaan om de mensen ervan te 

overtuigen dat hun jonge dochters niet moeten 

worden uitgehuwelijkt maar naar school moeten 

gaan. We zullen voorlopig in nauw contact blijven 

met de kinderen en de situatie daar monitoren. Zij 

zullen ook ons huis blijven bezoeken omdat de 

kinderen goede vrienden zijn geworden. 

 

Het kindertehuis heeft een nieuw project, Trunz 

Water Systems. Dit is een mobiel 

waterbehandelingssysteem dat door Tomas Planke  

is geïntroduceerd (http://www.tomash.co.ke).   

Het systeem wordt volledig van energie voorzien 

door geïntegreerde zonnepanelen met fotocellen en 

een windgenerator. Het resultaat is absoluut schoon 

drinkwater. De kinderen hebben nu de beschikking 

over gratis gezond drinkwater. Het water dat over is 



wordt tegen een goede prijs verkocht aan de gemeenschap. De extra energie die door 

het zonnepaneel en de windgenerator worden vrijgemaakt, wordt gebruikt voor de 

kippenprojecten en de beveiligingsverlichting. 

 

 

Sinds een paar dagen hebben we er twee 

kleintjes bij; baby Alan geboren op 27 

december, hij werd in een put gevonden en 

heeft z’n eerste dagen in het ziekenhuis 

doorgebracht.   

 

Baby Ester werd op 29 december geboren en 

helaas heeft haar moeder de geboorte niet 

overleeft. We hebben al wel familieleden 

gevonden die helaas op dit moment niets van 

de baby willen weten daar ze HIV positief is.  

 

                                 baby Ester 

 

Ze is op dit moment  

onder behandeling en de kans is groot 

dat haar test over een aantal maanden 

negatief is.  

                      baby Alan 

 

 

Namens de kinderen, de staf- en de bestuursleden wil ik u graag een gezond, gelukkig 

en voorspoedig 2011 toewensen! 

 

Met vriendelijke groet namens het DCV team, 

 

 

Yvonne  


