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Eind december 2021 

Beste vrienden van Blessed Generation, 

Laten we vandaag starten met het bericht dat Ria Fennema ontslagen is uit het ziekenhuis. Daar was 

ze opgenomen voor een periode van twee maanden in verband met Tuberculose. Ria is iedereen 

zeer dankbaar voor alle kaartjes en berichtjes via de mail en de WhatsApp. Het gaat goed met haar. 

Ze herstelt bij haar gezin in Nederland. Naar Kenia terug gaan kan nog even niet. Gedurende de 

pandemie heeft ook BG Kenia geleerd om gewoon online te werken en dat gaat geweldig. 

Ook dit jaar moeten we de eindejaarbijeenkomsten weer missen. Ria hoopt dat we misschien in het 

voorjaar of vlak na de zomervakantie weer eens iets kunnen organiseren om samen te komen. Ria en 

Katana hebben voor u een videoboodschap opgenomen. Klik op de foto om de video af te spelen.  

 

Wist u dat het mogelijk is om eens digitaal met Ria af te spreken? Het is zelfs mogelijk om via Ria live 

met Kenia, bijvoorbeeld met uw sponsorkind of met een collega, te spreken. Hiervoor mag u Ria 

rechtstreeks benaderen via riamed43@gmail.com. Ze kan dat inplannen vanaf begin januari. Dat zijn 

dan leuke nieuwe ontwikkelingen die we hebben geleerd tijdens de pandemie.  

 

 

mailto:riamed43@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=lPvphtmy5rU
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Bestuurswisselingen Blessed Generation Nederland 

Vandaag praten we u bij over de ontwikkelingen in het bestuur van Blessed Generation Nederland in 

2021. 

Bestuursleden die zijn gestopt 

Jolande Knevel was super enthousiast begonnen met haar functie in het bestuur maar nog voor ze 

aan de slag kon brak de pandemie uit. Jolande is werkzaam in de verpleging en zet zich in Nederland 

in op de priklocaties. Daardoor heeft ze het gewoon te druk voor een bestuursfunctie en ze heeft 

deze functie dan ook neergelegd. Hartger, was super enthousiast en al jaren actief voor BG Kenia en 

Nederland. Maar met twee kinderen en een drukke baan heeft Hartger ervoor gekozen om aan het 

einde van dit jaar te stoppen als bestuurslid. Carolien Soer, voorzitter van BG Nederland, heeft eind 

2020 te kennen gegeven te stoppen vanwege privéomstandigheden. BG was maar wat wijs met haar 

als voorzitter. Haar functie is overgenomen in 2021 door Rien van Ast. Begrijpelijk allemaal. Gelukkig 

betekent het neerleggen van hun bestuurstaken niet dat we afscheid moeten nemen van Carolien, 

Hartger en Jolande. Zij blijven aan als vrijwilligers en vrienden van BG.  

Huidig bestuur 

Het huidige bestuur bestaat nu uit vier personen en het is goed om die nog even aan u voor te 
stellen, omdat ook hier vernieuwingen zijn geweest en we nu de nieuwe bestuursleden niet kunnen  
voorstellen tijdens bijeenkomsten. 
 

Yassine Moerman 

Yassine Moerman is secretaris. Hij vervangt Rieneke Kooistra die u 

vast allemaal kent, aangezien zij jaren secretaris is geweest.  

 

 

 

Rien van Ast  

Rien van Ast vervangt Carolien Soer als voorzitter. 
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Judith Bordewijk 

Al langer lid van het bestuur is Judith Bordewijk. Zij doet de 

marketing, communicatie en media voor BG Nederland  

 

 

Wim Fennema  

Wim Fennema heeft geen introductie 

nodig. Hij is al jaren en jaren een 

onmisbaar bestuurslid en penningmeester 

bij BG Nederland.  

 

 

Bestuurslid worden, of op een andere manier meehelpen?  

Blessed Generation wil graag het bestuur uitbreiden, maar het vinden van de juiste mensen is best 

lastig. Het gaat om een vrijwilligersfunctie; u krijgt dus niet betaald voor uw inzet. Het kost tijd;  

gemiddeld zo’n vier uur per week, de ene periode minder en de andere meer. Vrijwilligerswerk 

betekent niet dat het vrijblijvend is. We hebben behoefte aan mensen met bestuurservaring of 

ervaring met fondsenwerving of ICT en communicatie. Dat is nogal wat, dat realiseren we ons. Maar 

mocht u nou goede voornemens hebben en graag iets voor uw medemens willen betekenen, dan is 

vrijwilligerswerk voor BG wel een hele mooie uitdaging. Wat is het geweldig om te zien hoe BG 

doorgaat en uit kan breiden dankzij de inzet van de vrijwilligers. 

Mocht u nou denken ‘ik kan wel wat betekenen op het gebied van ICT, voor eenmalige klus of 

structureel, laat het ons dan weten.  
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“Het is hartverwarmend om te zien hoe veel vrijwilligers zich  
inzetten voor Blessed Generation Nederland.” 

 

Om u te bedanken voor uw inzet 

hebben we u een kerstkaart gestuurd, 

en indien u een kindje sponsort ook 

post van uw sponsorkind en een 

kerstbrief. Hierachter zit een team van 

vrijwilligers. Dank aan jullie allen. 

 

 

Acties in Nederland 

Een fanatieke supporter van Blessed Generation is De Friese Poort afdelingen verzorging. Deze week 

zouden weer vele mensen kunnen komen om tegen betaling een gezichtsbehandeling te krijgen. De 

opbrengst zou dan voor Blessed Generation zijn. Maar we weten het allemaal, de scholen gingen 

dicht en de behandelingen zijn niet door gegaan. Wat jammer voor BG maar ook voor iedereen die 

zich heeft ingezet in de voorbereiding. Tijdens deze behandelingen kunnen er ook altijd wat 

spulletjes worden gekocht.  

Zo maakt Ciska Postma altijd sieraden. Nu haar 

kraampje in de school dicht is verkoopt ze deze 

online via Facebook . Wilt u ook iets bij haar 

bestellen dan kunt u haar op Facebook vinden.  

 

 

Deze foto is gemaakt in een eerder jaar, toen Ciska 

haar spulletjes nog kon verkopen in het school-

gebouw. 
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In een eerdere nieuwsbrief hebben we u gevraagd 

om eens wat leuke foto’s te sturen van acties die u 

doet voor BG. Nou hier kregen we een geweldige 

binnen. Ineke van de Draai en Lucy Fase maakten 

en verkochten kerststukjes voor BG. Het doel was 

om geld bij elkaar te sparen voor een naaiatelier in 

Malindi, waar mensen leren om schooluniformen 

te maken en om zo ook werkgelegenheid te 

creëren. Ze waren hartstikke moe, maar voldaan. 

En dat kunnen we ons voorstellen; de opbrengst 

was 1000 euro! Ineke en Lucy bedankt.  

 

 

Wie sluit volgend jaar aan bij deze actie? Of wie heeft andere leuke acties gepland voor 2022? Gaat u 

misschien oliebollen bakken voor oudejaarsavond? Laat het ons weten als wij er een nieuwtje over 

mogen plaatsen. Wilt u ons financieel steunen? Dat kan natuurlijk altijd. Kijk voor meer informatie op 

de website.  

Wij wensen u fijne jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Blessed  Generation Nederland, 

Rien, Wim, Yassine en Judith 

 
 

https://blessedgeneration.nl/help-mee

