
Februari 2021 Nederland 
  
Jambo nieuwsbrieflezers / hallo in het Kiswahili 
Habari / hoe gaat het? 
Mzuri sana / het gaat goed 
  
Hier is de eerste brief van 2021.  
Allereerst wil ik graag iedereen bedanken die heeft gereageerd op de vorige nieuwsbrief en op de 
podcast aan het einde van het jaar 2020. Leuk om zo veel reacties te mogen ontvangen. 
  
Het lighthouse project 
Ik vertelde u in mijn vorige nieuwsbrief over het lighthouse project:  de huisjes die we dit jaar willen 
gaan bouwen voor pleegzorg.  
Ik begrijp uit de ontvangen reacties dat u het een mooi plan vindt.  
Ook wij zijn heel enthousiast en willen het liefst zo snel mogelijk aan de slag.  
Op dit moment zijn we echter nog steeds bezig  met de voorbereidingen om de bouw te kunnen 
starten.  
Dat alles moet zeer zorgvuldig gebeuren en kost veel tijd.  
Ik hoop dat ik in de volgende nieuwsbrief iets meer kan vertellen over de voortgang van dit project.  
  
Corona/school 
Vorig jaar in maart gingen in Kenia de scholen dicht en bleven dicht tot januari van dit jaar.  
De meeste kinderen hebben bijna een heel schooljaar gemist.  
We zijn dan ook erg blij dat ze nu weer naar school mogen.  
Alleen de examenklassen mochten al wel eerder naar school.  
De overheid heeft besloten de examens die in oktober – november hadden moeten plaatsvinden te 
verplaatsen naar juni - juli dit jaar.  
Daarmee verandert de hele schoolcyclus.  
Liep het schooljaar in Kenia eerst gelijk met het kalenderjaar, nu loopt het ongeveer gelijk aan de 
Nederlandse schoolcyclus.  
Het is voor de mensen die een  kind sponsoren van belang dit te weten.  
Voorheen kreeg u aan het eind van het kalenderjaar bericht of uw sponsorkind geslaagd was voor 
een opleiding en door zou kunnen naar een vervolgopleiding.  
U zult nu waarschijnlijk rond de zomer bericht krijgen over de resultaten van de examens. 
  
We zijn erg blij dat we de meeste kinderen weer “in huis” hebben.  
De kinderen vertellen hieronder zelf over hun ervaringen. 
  
Klas 7 leerling  



 
Toen ik weer op school kwam nadat ik een lange tijd bij familieleden was geweest, zag ik veel 
veranderingen: leerlingen en docenten dragen mondmaskers, ik zie overal watertanks en zeep.  
In de klas houden we ons aan de social distance en zitten we op afstand van elkaar.   
De medewerkers van Blessed Generation hebben het terrein helemaal schoongemaakt en sponsoren 
hebben gezorgd voor mondmaskers.  
Ik ben heel erg blij dat ik terug ben op school en nu weer door kan met leren. 
  
Klas 4 leerling 

 
We hebben een hele lange vakantie gehad en ik ben heel erg blij dat ik nu weer terug ben op school 
en bij Blessed Generation.  
Er is hier wel veel veranderd door Covid 19: mensen dragen mondmaskers, handen geven mag niet 
en knuffelen ook niet.  
We zien er allemaal prachtig uit, zoals de sterren boven ons want we hebben nieuwe 
schooluniformen.  
We leren veel van de docenten, zoals eerlijk en zorgzaam zijn, dat hard werken loont en dat 
vriendelijk zijn belangrijk is.  
Ook leren we creatieve dingen zoals Tie-dye (dit is een techniek waarmee textiel van een patroon 
wordt voorzien door, voor men de stof verft, stevige knopen in het materiaal te leggen of delen 
samen te binden).    
Alles op school ziet er weer goed uit, als je rond kijkt zie je dat alles mooi en stralend is. 
  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FTextiel&data=04%7C01%7C%7C99c7dae827754782d76108d8dd9e0a0c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637503018154613829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R%2Bs5Er%2FrOGQz5lLw%2BAMWijoJCup9ZlLKc6ngTc8tpls%3D&reserved=0


Klas 7 leerling  

 
Eindelijk, na een lange periode van coronamaatregelen besloot de overheid dat de scholen weer 
open konden gaan.  
Eindelijk waren mijn gebeden verhoord. Ik kon niet wachten en ben super blij dat ik weer naar 
school kan gaan.  
Toen de school open ging was de levensstijl wel veranderd.  
We kregen regels die we moeten volgen: we moeten mondmaskers dragen. Daar krijg ik het 
benauwd van maar ik moet de regels wel volgen. 
In de klas zitten we op ruim een meter afstand van elkaar. Zelfs als je vlak bij je vriend zit moet je die 
afstand houden.  
Ook moeten we blijven handen wassen. Niet alleen als we gaan eten maar meerdere keren per dag, 
om verspreiding van het corona virus te voorkomen.  
Ik ben God dankbaar dat mijn vrienden en schoolmaatjes leven.  
We hebben ook allemaal nieuwe schoolkleding gekregen en in al onze basisbehoeften wordt 
voorzien . 
  
Klas 6 leerling  



 
Toen ik hoorde dat de school open ging was ik erg blij want ik zou mijn vrienden en docenten terug 
zien. Ik hou veel van hen.  
Terug op school bleek er wel veel veranderd te zijn. We moesten maskers dragen en onze 
temperatuur werd opgenomen.  
De bewaker bij de ingang vertelde me dat ik eerst mijn handen moest wassen, dat ik anders niet 
naar binnen mocht.  
Toen ik naar de klas ging zag ik mijn vrienden en ik rende op hen af om hen een knuffel te geven, 
maar ze weerden me af en zeiden dat mensen elkaar niet meer mogen omhelzen.  
We moeten ruim een meter afstand houden van elkaar om Covid 19 te voorkomen.  
De school zelf is ook veranderd en er staan veel watertanks.  
Ik ben erg blij dat ik weer door kan met leren en mijn vrienden weer kan zien. 
  
Klas 6 leerling  

 
Ik was zo blij toen de school weer open ging.  
Er is wel veel veranderd.  
Zo wordt onze temperatuur zowel in de ochtend als in de avond opgenomen, we moeten heel veel 
handen wassen met desinfecterende zeep en we moeten maskers dragen.  
Sommige maskers zijn gemaakt door leerlingen van Blessed Generation.  
In de klas en bij andere schoolbijeenkomsten houden we social distance.  
Op school hebben we overal op het terrein heel veel bloemen geplant.  
Leraren hebben een nieuw systeem en we spreken nu op school steeds Engels. 



Iedereen is weer blij, daarom vind ik het ook zo fijn om op school  te zijn. 
  
Klas 3 leerling 

 
Hier op school kwam iedereen terug in goede gezondheid.  
Allemaal dragen we maskers, wassen we onze handen en houden afstand van elkaar.  
Op school hebben we nieuwe kleren en schoenen gekregen.  
Ik ben zo blij met mijn nieuwe kleren.  
Op school hebben we veel onderwerpen en projecten.  
Wij zijn hele goede kinderen want wij zijn slim en schoon.  
Op school zorgen we voor onze planten en bloemen.  
Ik hou van mijn school. 
Ik heb zoveel plezier op school. 
  
Ria 
Ik hoop dat u net als ik hebt genoten van deze korte verhaaltjes van de kinderen.  
Als ik zie hoe blij de kinderen zijn dan denk ik vaak aan u.  
Ik denk dan aan al die manieren waarop u steun geeft aan Blessed Generation: oliebollen bakken of 
andere sponsoracties, een gift van uw bedrijf, een collecte in de kerk of kind sponsoring.  
Samen maken alle vrienden van Blessed Generation, u dus ook, dit toch maar mogelijk. Dank aan u 
allen. 
  
Hieronder wil ik graag nog wat foto’s met u delen.  
Deze zijn van afgelopen weken toen de kinderen weer naar school kwamen en nieuwe 
schooluniformen kregen.   
Ook een paar foto’s van de praktijklessen.  
  



 
Wassen van de handen bij de ingang van het terrein 
  

 
Wassen van de handen voor het betreden van de klaslokalen  
  

   
Nieuwe schooluniformen en schoenen 
  



 
Tie-dye 
  

   
Kookles 
  
We hebben op dit moment geen idee of de scholen open kunnen blijven.  
De ontwikkelingen van de corona pandemie zijn nog onvoorspelbaar.  
Maar nu zijn de scholen open. We zijn er erg blij mee en dat deel ik graag met u.    
  
Met vriendelijke groet en kwaheri/tot ziens, 
Ria Fennema en familie. 


