
 

Beste Sponsoren & Vrienden van het Diani Children’s Village,  

Graag geven wij u weer een update 
geven van de ontwikkelingen van de 
afgelopen maanden in Diani Children’s 
Village. 

De afgelopen 20 jaar heeft het 
kindertehuis mishandelde en 
verwaarloosde kinderen en 
weeskinderen een veilige omgeving 
geboden waar deze kinderen 
onbezorgd kunnen opgroeien en 
onderwijs krijgen, zodat ze uiteindelijk 
op eigen benen kunnen staan. 

Sinds kort zijn we niet alleen een 
kindertehuis, maar ook een 
opvangcentrum. Dit houdt in dat 

kinderen tijdelijk bij ons geplaatst kunnen 
worden door de kinderbescherming, terwijl 
zij de situatie van deze kinderen 
onderzoeken.  

In een eerdere nieuwsbrief stelden we 
Emmanuel Junior aan u voor, die bij ons 
geplaatst is toen het kindertehuis waarin hij 
verbleef door de kinderbescherming werd 
gesloten. Ons team (maatschappelijk 
werker) heeft de biologische vader van 
Emmanuel Junior kunnen lokaliseren en na 
een observatieperiode van 6 maanden zijn 
Emmanuel Junior en zijn vader weer 
herenigd. 
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Met de twee andere nieuwe kinderen die we aan u voorgesteld hebben in onze 
vorige nieuwsbrief, Evelyne (1,5) en Mary (12), gaat het erg goed. Mary gaat nu ook 
naar school, wat ze heel leuk vind en heel goed gaat! 

De foto’s laten zien hoe Mary en Evelyne bij DCV aankwamen en hoe ze vooruit zijn 
gegaan na drie maanden met veel liefde en zorg. Het is geweldig en bijzonder om te 
zien hoe gezond Evelyne er nu uitziet, een vrolijke peuter die altijd lacht! 

Gegeven de huidige wereldwijde moeilijke economische situatie, wordt het steeds 
moeilijker om sponsoren te krijgen om het kindertehuis draaiende te houden. In 
tegenstelling tot sommige andere projecten die tijdelijk stopgezet kunnen worden 
bij een tekort aan geldmiddelen, kan het kindertehuis niet tijdelijk stopgezet 
worden. Het leven van de kinderen gaat door en daarom bent u als sponsor voor 
ons heel belangrijk. 

 

Elke hulp om het kindertehuis draaiende te kunnen houden wordt zeer 
gewaardeerd! 

Yvonne Matiba namens het DCV Team 
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Mary & Evelyne bij aankomst                          Mary & Evelyne 3 maanden later 


