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Jambo, 
 
Alweer 20 jaar geleden werd, na een lange periode van voorbereidingen, 
een droom omgezet in werkelijkheid en werd Diani Children’s Village 
geboren. Met volle overtuiging werd dit project gestart en werd, nog 
onbekend met de vele aspecten van het runnen van een kindertehuis, 
een huis gevonden. De eerste baby die in het kindertehuis werd 
opgenomen, werd achtergelaten door haar moeder vanwege moeilijke 
levensomstandigheden.  

Andere kinderen volgden 
snel daarna, waarmee Diani 
Children's Village een echt 
thuis werd. Het kindertehuis 
heeft mooie en ook 
moeilijke tijden gekend en is 
hierdoor gegroeid tot een 
stabiel thuis voor een 
toenemend aantal kinderen. 
Dit is mede mogelijk 
gemaakt doordat u al die 
jaren in ons hebt geloofd en 
ons hebt ondersteund. Met 
het 20-jarig bestaan van 
Diani Children's Village in 
zicht, dat op 27 december 
2014 wordt gevierd, willen 
wij u bedanken voor 
hetgeen u voor ons en de 

kinderen hebt betekend.  
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Dankzij uw steun hebt u de afgelopen 20 jaar het verschil kunnen maken 
voor een groep kwetsbare kinderen en hen de mogelijkheid gegeven op 
een waardevol bestaan en een mooie toekomst. 
 

Kinderen worden jong-volwassenen, die de wereld intrekken om hun 
dromen waar te maken met de vaardigheden en het vertrouwen dat het 
tehuis hen heeft kunnen geven. Wij zijn heel blij dat diverse van deze 
jong-volwassenen de rol van mentor voor de jongere kinderen op zich 
hebben genomen; een geschenk dat mogelijk is geworden door de 
opvoeding die wij deze kinderen dankzij uw support hebben kunnen 
geven. Bedankt hiervoor.  
 

 

Wanneer de jong-volwassenen het huis verlaten, komt er plaats voor 
nieuwe kinderen die door de kinderbescherming aan ons worden 
toevertrouwd. Het nieuwste lid van de familie is baby Yusuf, nu 2 
maanden oud. Yusuf werd direct na zijn geboorte afgestaan en is bij ons 
komen wonen toen hij 3 dagen oud was. Baby Yusuf is een gezonde 
baby, hij groeit goed en is met veel liefde in het huis opgenomen.  
Wij hopen dat, met alles wat er in de wereld en om ons heen gebeurt, er 
tijd is om te reflecteren op wat er in ons eigen leven is gebeurd en 
veranderd en hoe onze acties het leven van anderen hebben veranderd. 
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Namens de kinderen en het team van medewerkers van Diani Children's 
Village willen wij u hele fijne feestdagen toewensen en de hoop 
uitspreken dat het nieuwe jaar vrede en welzijn voor iedereen zal 
brengen.   
 
 

 

Nogmaals onze dank voor uw ondersteuning van het kindertehuis. 
Zonder uw steun zou het tehuis niet kunnen bestaan. 
 
Met vriendelijke groeten. 
 
DCV team 
 
 


