
Malindi, oktober 2019 

Jambo nieuwsbrief lezers ( Hallo Nieuwsbrief lezers in het Kiswahili  )  

Habari  ( Hoe gaat het?)  

Mzuri  sana ( Met ons goed )  

De afgelopen maanden zijn voorbij gevlogen en het is al weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief. 
Deze keer ga ik u van alleen maar fijne berichten voorzien.  

Ik ga u wat over studenten, bezoekers van Blessed Generation en bushcamp vertellen. Alle mensen 
die genoemd worden in deze nieuwsbrief zijn hierover geïnformeerd en hebben toestemming 
gegeven. 

Filmpjes 

Ik stel u voor aan onze Blessed Generation student Bahati Katana Joshua . Hij is heel  handig met 
computers en kan goed filmen. Zijn vaardigheden met betrekking tot het filmen heeft hij verder 
kunnen ontwikkelen doordat er filmapparatuur beschikbaar is op  Blessed Generation Highschool. 
Deze apparatuur is een schenking geweest. Een, zoals u verderop kunt lezen, heel waardevolle 
schenking. Bahati heeft vorig jaar eindexamen gedaan op highschool. Hij heeft zulke goede 
resultaten behaald dat hij afgelopen september mocht starten aan de universiteit. Hij heeft een 
studierichting in de ICT gekozen. Het is een lange periode tussen het eindexamen van Highschool in 
oktober 2018 en de start aan de universiteit in september 2019. In deze maanden was er in de 
media veel negatieve berichtgeving over weeshuizen en de zorg in het algemeen. Bahati bedacht dat 
er ook een andere, positieve, kant te laten zien is. Hij heeft de filmcamera opgepakt en is mensen 
gaan bezoeken die opgegroeid zijn bij Blessed Generation. De hulp van Blessed Generation is 
veelzijdig. Het betreft niet alleen opvang van kinderen en jongeren maar ook onderwijs en zorg op 
maat. Het outreach (thuiszorg) programma is een voorbeeld van zorg op maat. Bahati heeft 
meerdere korte filmpjes gemaakt. Hij heeft volgens mij een mooi beeld neergezet van dat wat er bij 
Blessed Generation wordt gedaan. Hij heeft studenten, jongeren die aan het werk zijn, werknemers 
van Blessed Generation en verzorgers in het outreach programma gefilmd. Uiteraard werd er alleen 
gefilmd als de betrokkene het ook echt leuk vond.   De filmpjes zijn te zien via social media zoals 
Facebook en Instagram. Ook heeft hij filmpjes op Youtube geplaatst.  

Ik denk dat het voor iedereen die op de één of andere manier Blessed Generation ondersteunt, erg 
leuk is om te zien welke resultaten er zoal geboekt zijn de afgelopen jaren. Kinderen van toen, nu 
volwassenen, die hun verhaal vertellen. Ze spreken via de filmpjes van Bahati. Ik hoop dat u er net zo 
van geniet als ik. 

Omdat niet iedereen Facebook of Instagram gebruikt krijgt u hierbij 
de links van de eerste twee filmpjes.  Om de twee weken wordt er 
op maandag een nieuw filmpje geplaatst.  

https://www.youtube.com/watch?v=mxuNCk0SuTI 

https://www.youtube.com/watch?v=g1EuiUdqC0o 

  

  

Bezoek 

https://www.youtube.com/watch?v=mxuNCk0SuTI
https://www.youtube.com/watch?v=g1EuiUdqC0o
https://www.youtube.com/watch?v=mxuNCk0SuTI


We hebben de afgelopen periode regelmatig bezoek gehad.  
Wat is het fijn als mensen Blessed Generation bezoeken en daarbij ook nog mooie dingen doen. We 
zijn er dankbaar voor. 

Allereerst het bezoek van Renée en Arjan en hun vrienden Mary, Danielle en Denise.  
Zij hebben een bezoek aan de Blessed Generation highschool in Ruiru en het Blessed Generation 
opvanghuis in Malindi gecombineerd met een bezoek aan ons gezin.  
Daarnaast zijn ze ook op safari geweest. Wij hebben begrepen dat ze een prachtige vakantie hebben 
gehad.  
Het was voor Renée en Arjan niet de eerste keer dat ze bij ons waren.  
Omdat ze al eerder zijn geweest weten de kinderen van Blessed Generation wie ze zijn en kijken ook 
zij uit naar hun bezoek.   

Hieronder kunt u lezen hoe het bezoek wordt gecombineerd met een zeer waardevol uitje van klas 
8: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Wij streven er naar de 
kinderen uit klas 8, de examenklas, samen iets moois te laten beleven, bijvoorbeeld een schoolreisje.  
Dit soort activiteiten drukken enorm op het budget en iedereen voorzien in de dagelijkse behoefte 
heeft  natuurlijk prioriteit.  
Daardoor komen de “extra’s” nogal eens in het geding. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

In overleg met Renée 
en Arjan hebben we besloten dat de kinderen van klas 8 twee dagen met  hen mee mochten op 
safari.  
Persoonlijk vind ik dit niet alleen helemaal geweldig voor de kinderen maar ook heel erg leerzaam.  
Mensen hier hebben vaak geen geld om te reizen. Ze wonen in dorpen of steden en zien geen 
olifant.  
Ze hebben geen idee hoe prachtig hun land is. Ze zien vooral de armoede, het grote  verschil tussen 
arm en rijk.  
Op school besteden we veel aandacht aan de natuur en het milieu.  
We leggen de nadruk op de zorg voor elkaar en de zorg voor de natuur.  
Maar als je geen idee hebt wat die natuur dan feitelijk is, is dit best lastig.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

En zo mochten de kinderen en hun docenten twee dagen mee op safari. Ook de docenten waren nog 
nooit op safari geweest.  
Bij terugkomst werden ze opgewacht door de medewerkers van Blessed Generation. De kinderen 
straalden.  
Ze hadden veel verhalen te vertellen over de dieren die ze hadden gezien en de leuke gids die hen 
van alles over de natuur en de dieren had verteld.  
Het was voor iedereen onvergetelijk. Dit ervaren leer je niet uit een boekje. Het helpt wel van je land 
te houden, je best te doen om het te behouden en trots te zijn op je land.   

Heel veel dank aan Renée en Arjan. 

Onze volgende bezoekers waren Rik en Margryt. Margryt kwam hier voor de tweede keer en had nu 
haar vriend mee genomen.  
Margryt heeft samen met een collega een syteem ontwikkeld waarbij je via een bril een computer 
spel kunt doen en daarmee pijnbeleving kan verminderen.  
Via die bril is het mogelijk de hersenen die de pijnprikkel doorgeven te beïnvloeden.  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Voordat dit 
systeem wordt gebruikt bij de kinderen van Blessed Generation is het geïntroduceerd bij de social 



workers en de managers. A 
ls u meer wilt weten over deze ontwikkeling dan kunt u dat onder andere lezen op deze site: 
www.reducept.com/nl 

Zoals ik al schreef kwam Margryt samen met Rik. Rik is een bodemexpert. Bij dat woord denk ik aan 
aarde en hoe je aarde vruchtbaar krijgt.  
Ik denk dan aan compost, mineralen, etc. Nou, het gaat wel wat verder dan dat. Rik heeft mij van 
alles verteld over aarde, plantjes en het belang daarvan.  
Zo vertelde hij bijvoorbeeld dat het van groot belang is dat bepaalde grassen één keer helemaal 
moeten kunnen volgroeien zonder dat ze worden gemaaid of zoals hier, worden kaalgevreten door 
dieren.  
Doordat hier veel dorpen en gebieden omheind worden hebben de olifanten steeds minder 
leefruimte en daardoor komen ze te veel op dezelfde plekken terug en verdwijnen bepaalde grassen.  
Al met al heb ik weer veel geleerd. Mocht u hiervan meer willen weten…. 
http://www.mulderagro.nl/ 

Maar wat vooral heel belangrijk en waardevol is, is dat Rik zijn kennis ook heeft gedeeld met ons 
tuinteam en de leraren aardrijkskunde en biologie. Ook heeft hij aan een aantal klassen les gegeven.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bushkamp 

Wings of Support is een organisatie opgezet door het KLM personeel. Als u wel eens met KLM hebt 
gevlogen heeft u er misschien wel eens van gehoord.  

Wings of Support verzorgt al jaren bushcamp voor kinderen die in verschillende opvanghuizen in 
Kenia verblijven. Het is een vier dagen durende kampeersafari.  
Dit bushcamp vindt plaats bij Lake Naivasha. De kinderen worden er vier dagen verwend.  
Ze krijgen lekker eten en drinken, er worden spelletjes gedaan, ze gaan op gamedrive en wat vooral 
erg belangrijk is: ze worden liefdevol en met warme aandacht omringd.  
Blessed Generation mag elk jaar 30 kinderen laten deelnemen aan bushcamp. We laten kinderen uit 
de verschillende opvanghuizen deelnemen.  

http://www.reducept.com/nl
http://www.mulderagro.nl/


We hopen zo te bereiken dat uiteindelijk elk kind van Blessed Generation minstens één keer heeft 
kunnen deelnemen aan bushcamp.  
Het doel is om er even uit te zijn en heel veel mooie herinneringen te maken.   
En ook bij bushkamp is weer dat extra element van het ervaren en bewust worden van de 
schoonheid van het land waarin de kinderen leven.  
Doordat bushcamp wordt georganiseerd en begeleid door vooral (Nederlandse) medewerkers van 
KLM, maken de kinderen ook een beetje kennis met een andere cultuur.  
Dat dat van wezenlijke invloed kan zijn blijkt uit datgene wat Daniël, één van de deelnemers aan 
bushcamp eens verwoordde: Waar ik vandaan kom is me geleerd dat naar school gaan zinloos is.  
Bij Blessed Generation en door de bezoekers met diverse culturele achtergrond heb ik geleerd dat ik 
kan bereiken wat ik wil als ik hard werk en mijn talenten goed gebruik. D 
at ik zelf het heft in eigen hand kan nemen en dat er overal in de wereld kansen zijn. Daniël zit 
inmiddels op de universiteit. 

Hieronder nog een paar, door hen zelf geschreven, verhaaltjes van kinderen die hebben 
deelgenomen aan bushcamp. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Faith  

Het was zaterdag middag toen we aankwamen bij de plek voor bushcamp.  
Toen we uit de bus kwamen werden we verwelkomd door vrolijke gezichten en werd ons verteld dat 
er verschillende spelletjes waren om te spelen.  
We hebben leuk gespeeld. Daarna kregen we te horen dat we iets konden gaan drinken en kregen 
we zwemkleding  en gingen we direct door naar het zwembad.  
We zwommen als eendjes en de kleine kinderen speelden met kinderen uit Blessed Generation 
Nyamira. 

  

Smith Maina  

Toen ik samen met andere kinderen van Blessed Generation na een busreis arriveerde in Naivasha 
waren we blij de mensen van Wings of Support te zien.  
Diezelfde dag gingen we nog zwemmen en kregen we frisdrank. De tweede dag gingen we op pad en 
zagen we wilde dieren.  
We hebben dieren zoals de jackhals, wildebeast en impala gezien.  



Ook die tweede dag hadden we in de avond een feestje en kregen we ook kleding.  
Op de derde dag  zouden we een wandeling in de natuur gaan doen maar de wegen waren te slecht.  
Daarom zijn we naar een dierenopvang gegaan. Daarbij was ook een informatie centrum over Joy en 
George Adamson.  
Zij zijn erg bekend zijn geworden door hun leven met de leeuwen.  

Beste nieuwsbrief lezers, ik hoop dat u hebt genoten van al die mooie verhalen. 

Met dank aan al die vrijwilligers en donateurs die het mogelijk maken dat de kinderen, op wat voor 
manier dan ook, leerzame, positieve en liefdevolle ervaringen hebben mogen beleven. 

Ik hoop snel bij u terug te komen voor een volgende nieuwsbrief. 

Kwaheri (tot ziens in het Kiswahili) 

Groetjes Ria Fennema en familie  

  

 


