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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Blessed Generation Nederland. Onze stichting werft fondsen voor de 
verbetering van de leefomstandigheden en de opleiding van (wees)kinderen die Blessed Generation Kenia 
onder haar hoede heeft. 
 
Met dit jaarverslag willen wij u inzicht geven in onze activiteiten van het afgelopen jaar en leggen wij in het 
jaarrekeningdeel van dit verslag financiële verantwoording af. 
 
Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons 
opnemen. 
 
Wij hopen dat dit verslag u de inspiratie geeft om ons te blijven volgen en steunen. 
 
 
 
Blessed Generation Nederland 
 
 
 
 
 
W. Fennema 
Penningmeester 
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Bestuursverslag 2017 
 
Algemene informatie 
 
Statutaire naam Stichting Spirit of Faith 
Ook genoemd Blessed Generation Nederland 
Statutaire zetel Hurdegaryp 
Rechtsvorm Stichting 
Datum oprichting 07-07-2003 
Kamer van Koophandel 01100560 
ANBI 8145.90.998 
 
In 2017 waren er geen wijzigingen in de juridische structuur. Ook de statutaire doelstellingen zijn in het 
verslagjaar onveranderd gebleven. 
 
Giften aan de stichting zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting op grond van de op 15 juli 2003 
afgegeven verklaring dat de stichting is aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de 
successiewet 1956 en de toekenning ingaande 1 januari 2008 van de status Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). 
 

Doelstelling 
 
De stichting heeft tot doel om het cultureel en sociaal werk in Afrika te ondersteunen, de 
leefomstandigheden te verbeteren, de opleiding van (wees)kinderen in het algemeen en die van Blessed 
Generation Children’s Homes in Kenia in het bijzonder, en verder al hetgeen wat met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 
woord. 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
De stichting is niet belastingplichtig in het kader van de BTW en de vennootschapsbelasting. 
 

Samenstelling van het bestuur 
 
Bestuurssamenstelling op 31 december 2017: 
- De heer G. de Boer, Dokkum                                             Voorzitter 
- Mevrouw R.H. Kooistra-Jansma, Kortehemmen                            Secretaris 
-           De heer W. Fennema, A.A., Hurdegaryp                                                  Penningmeester 
- Mevrouw E. Verburgh, Wommels                                             Contactpersoon Communicatie & PR 
-            De heer R. Schultz, Zwolle  Contactpersoon Vrijwilligers 
 
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en hebben in dit boekjaar tevens afgezien van vergoeding 
van gemaakte kosten. 
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Activiteiten 
 
Net als in voorgaande jaren werft Blessed Generation Nederland (BGN) fondsen voor de NGO Blessed 
Generation in Kenia. Deze NGO is een Charitable Children Institution en heeft tot doel om kinderen in nood 
in een veilige omgeving te laten opgroeien tot zelfstandige Keniaanse burgers. Onderwijs speelt een 
belangrijke rol in deze hulp. Blessed Generation biedt kinderen basis- en vervolgonderwijs en ondersteunt 
waar mogelijk het volgen van een beroeps-of universitaire opleiding. Dankzij de hulpprogramma’s van 
Blessed Generation hebben ruim 700 (wees)kinderen een beter thuis en volgen zij goed onderwijs. 
 
Bij de fondsenwerving richten wij ons op 'kindsponsors', particuliere giften, acties van scholen en kerken, 
steun vanuit maatschappelijke organisaties en vermogensfondsen. Met veel creativiteit haalt BGN jaarlijks 
ruim € 500.000 op, die geheel aan de doelstelling kan worden besteed. 
 
Het bestuur wordt ondersteund door meerdere teams van vrijwilligers waarmee intensief contact wordt 
onderhouden. Zowel bestuursleden als vrijwilligers hebben presentaties verzorgd bij o.a. kerken, service 
clubs en op scholen. Vrijwilligers uit het hele land organiseerden regelmatig fondsenwerfacties, 
bijvoorbeeld een sponsorloop, kledingbeurs of tennistoernooi. Hierbij konden zij indien nodig op 
ondersteuning van het bestuur rekenen. 
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Het bestuur van BGN vergaderde in 2017 vier keer. In december is een bespreking geweest waarbij de 
manager van Blessed Generation Kenia, Ria Fennema, de ontwikkelingen in Kenia heeft toegelicht.  
 
Naast de vergaderingen hebben de BGN bestuursleden veelvuldig contact met elkaar en waar nodig met de 
manager van de NGO in Kenia via e-mail en/of Skype. Indien nodig zijn andere vrijwilligers hierbij 
betrokken.  
 
Centraal in de communicatie is de website www.blessedgeneration.nl.  
Een belangrijke rol is er ook voor de Facebookpagina 
www.facebook.com/BlessedGenerationChildrensCenter. Hierop wordt heel 
regelmatig nieuws geplaatst uit zowel Kenia als Nederland. De actualiteit en 
interactie worden bijzonder gewaardeerd en inmiddels volgen meer dan 
900 mensen deze pagina. Tot slot ontvangen ruim 550 sponsoren, 
vrijwilligers en andere betrokkenen drie keer per jaar  
een e-mailnieuwsbrief van Blessed Generation Nederland.  
 
Vanaf eind november tot en met begin januari was de manager van de NGO Blessed Generation Kenia met 
haar gezin in Nederland om op verschillende locaties in het land presentaties te geven over de 
ontwikkelingen in Kenia en verantwoording af te leggen over de besteding van de gelden. Bij elk van deze 
presentaties was een BGN bestuurslid aanwezig. 
 
 
Uitdagingen 
Ondanks inspanningen neemt het aantal kind sponsoren (150 – 200) helaas niet toe. Echter naarmate meer 
kinderen onder de hoede van Blessed Generation vervolgonderwijs volgen, nemen de studiekosten wel toe. 
Ook de kosten van levensonderhoud in Kenia stijgen snel. Enkele gebouwen zijn dringend aan vernieuwing 
toe, personeel moet getraind worden en goede huisvesting blijft een aandachtspunt.  

BGN kan gelukkig rekenen op een trouwe schare vrijwilligers. Het bestuur ervaart de laatste jaren wel dat 
het lastiger wordt om vrijwilligers te vinden die zich op structurele basis en voor een langere periode willen 
binden. Hetzelfde geldt voor vrijwilligers met specifieke expertise.  

 
 
Concrete ondersteuning   
 

Blessed Generation Kenia werkt vanuit 3 locaties: 

 
 
 

 

 

• Nyamira (West Kenia) 

• Malindi (aan de kust) 

• Ruiru (Centraal Kenia, 25 km van Nairobi) 
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Stichting Blessed Generation Nederland geeft financiële ondersteuning aan het hulpprogramma van de 
NGO Blessed Generation Kenia. Dit programma bestaat uit: 
 
• Kosteloos onderwijs via twee lagere scholen, deze scholen bieden ook basis computeronderwijs om aan 

te sluiten bij de huidige tijd. De scholen zijn ook toegankelijk voor kinderen uit de omgeving. 
 

• Betaling studiegelden en daarbij behorende kosten voor andere lagere scholen voor leerlingen die te 
ver van de BG school wonen maar volgens de kinderbescherming wel hulp nodig hebben.  

 
• Middelbaar onderwijs, voor het overgrote deel via de eigen middelbare school (boardingschool) in 

Ruiru, met veel aandacht voor toepassing van digitale leermiddelen. 
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• Technisch onderwijs op externe scholen. 
 
• Financiële hulp en sociale begeleiding aan studenten die verder kunnen en willen studeren op hbo- en 

universitair niveau. 
 
• Financiering van de verplichte schooluniformen, sportkleding, school- en sportschoenen en 

schooltassen. 
 
• Bibliotheek en boekenprogramma voor alle kinderen die in het BG programma onderwijs volgen. 
 
• Voedselprogramma (warme maaltijden, ontbijt en thee) voor de kinderen op alle locaties. 
 
• Outreachprogramma voor hulpbehoevende gezinnen: 

o Onderwijs aan de kinderen. 
o Voedsel voor verzorgers die kinderen in huis opvoeden en geen inkomen hebben. 
o Medische begeleiding en betaling van de kosten van medische hulp.  
o Hulp met huisvesting. 
o Praktijkgericht onderwijs en/of begeleiding aan ouders/verzorgers om ze te helpen eigen 

inkomen te genereren. 

 



 

 Pagina 8  Beknopt jaarverslag 2017 Blessed Generation Nederland 

 

• Noodopvang voor die kinderen die door de rechtbank en kinderbescherming zijn toegewezen voor een 
periode van maximaal 3 jaar. 

• Structurele opvang voor die kinderen die absoluut geen plek hebben om naar toe te gaan, zoals 
vondelingen. Deze kinderen worden met maximaal 10 kinderen opgevangen met een ‘vader en 
moeder’. 
 

• Werk en inkomen voor ruim 100 medewerkers. 
 
• Versterking van de gemeenschap en economie in de omgeving van de BG locaties door lokale inkoop 

van voedsel, materiaal en arbeid. 
 

 

Criteria voor ondersteuning 
 
De stichting ondersteunt Blessed Generation Kenia waarbij (in willekeurige volgorde) als criteria gelden: 

• de aanvragen zijn gebaseerd op lokale initiatieven;  
 

• de aanvragen richten zich op directe verbetering van levensomstandigheden en/of 
toekomstmogelijkheden van een kansarme bevolkingsgroep of kansarme regio; 

 
• de aanvragen hebben in potentie een voorbeeldfunctie met regionale uitstraling; 
 
• de aanvragen stimuleren onderlinge samenwerking en zelfredzaamheid van de lokale bevolking; 
 
• de stichting verwacht over voldoende middelen te beschikken om de gevraagde financiële bijdragen te 

kunnen verschaffen; 
 
• de aanvragen zijn gericht op duurzaamheid, waaronder in dit verband wordt verstaan: een begonnen 

opleiding moet afgemaakt kunnen worden, verblijf bij Blessed Generation moet vanaf aanvang tot 
vertrek mogelijk zijn.  
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Financiering hulpprogramma in Kenia 
 
De manager van Blessed Generation in Kenia (Ria Fennema) doet het werk onbetaald, samen met haar 
partner Fester Medendorp die ook als vrijwilliger werkzaam is. Zij hebben twee kinderen.  
Blessed Generation Nederland draagt zorg voor de kosten van levensonderhoud van Ria en haar gezin, 
zodat zij hun vrijwilligerswerk kunnen voortzetten. 

 
Een medewerker van Blessed Generation Kenia neemt deel aan het trainingsprogramma Change the Game. 
Deze training is gericht op het werven van lokale fondsen – in Kenia zelf dus. Het programma wordt 
uitgevoerd door Wilde Ganzen in samenwerking met de Kenyan Community Development Foundation 
(KCDF). Blessed Generation Nederland hecht aan (de uitbouw van) fondsenwerving in Kenia zelf en neemt 
de kosten voor deelname aan dit trainingsprogramma voor haar rekening. 

 
Blessed Generation Nederland heeft de laatste jaren alle exploitatiekosten van het hulpprogramma in Kenia 
kunnen betalen die niet in Kenia of door andere sponsoren konden worden opgebracht. Mee door de 
constant hoge inflatie in Kenia lukt dit niet meer. De laatste jaren is in Kenia al fors bezuinigd en de 
begrotingen zijn sterk naar beneden bijgesteld. Voor 2017 is ook sterk bezuinigd, maar desondanks kunnen 
wij een aanzienlijk bedrag van de exploitatiekosten van de highschool niet betalen. 
 
Blessed Generation Nederland wordt voor het betalen van de exploitatiekosten van het hulpprogramma in 
Kenia ondersteund door de Anneke Taggenbrock Foundation, gevestigd te Hurdegaryp, die een deel van de 
exploitatiekosten voor het opvanghuis in Nyamira rechtstreeks overmaakt naar Kenia, in 2017 was dat  
€ 40.000,-. Stichting Geen Dak, gevestigd te Burgum draagt bij aan de (ver)bouwkosten van de highschool in 
Ruiru. 
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Belangrijke realisaties in 2017 

Nieuwbouw lagere school in Malindi 
De lagere school van Blessed Generation in Malindi verkeerde in zo’n slechte staat dat renovatie geen optie 
was. Dankzij een donatie van de stichting Channah kon in 2017 een volledig nieuwe school worden 
gerealiseerd. Architect Hendrik Rijnsburger maakte bij wijze van sponsoring het ontwerp voor de school en 
een lokale aannemer verzorgde de uitvoering. De school is gebouwd volgens de eisen die de Keniaanse 
overheid aan scholen stelt en heeft een kindvriendelijk uiterlijk met veel ronde vormen. Ruim 180 kinderen 
gaan hier naar school. Naast kinderen die bij BG worden opgevangen, krijgen ook kinderen uit de omgeving, 
die door omstandigheden anders niet naar school kunnen, hier onderwijs. 
 
Op 30 september 2017 is de school feestelijk geopend in aanwezigheid van vertegenwoordigers van o.a. de 
Kinderbescherming, het Keniaanse ministerie van Onderwijs en de stichting Channah. Veel lokale 
ondernemers hebben bijgedragen om dit feest mogelijk te maken door eten te brengen voor de dag en 
andere producten.  
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Waterput voor Nyamira 
In Kenia worden droogteperiodes steeds langer en de regenval onvoorspelbaarder. BG Nyamira is volledig 
afhankelijk van regenwater. Een waterput was daarom al jaren een diep gekoesterde wens. Begin april 
2017 werd een actie op touw gezet. Donaties en toezeggingen stroomden binnen en in relatief korte tijd 
was het benodigde bedrag van € 30.000 ruimschoots opgehaald. Begin juli 2017 kon met boren worden 
gestart. Met de realisatie van de waterput hebben 2500 mensen - niet alleen de kinderen van BG Nyamira, 
maar ook de gezinnen van de kinderen die bij Blessed Generation naar school gaan - toegang tot schoon 
drinkwater! 
 

 
 
 
 



 

 Pagina 12  Beknopt jaarverslag 2017 Blessed Generation Nederland 

 
BG High studenten beklimmen Mount Kenya 
Met hulp van sponsoren 
hebben twintig studenten van 
BG High eind maart 2017 
Mount Kenya beklommen.  
 
Dat deden zij samen met 
ambassadeur Bob de Jong, een 
aantal docenten en enkele 
deelnemers aan de jaarlijkse 
bouwreis uit Nederland.  
 
De beklimming had tot doel 
om de studenten kennis te 
laten maken met de 
schoonheid van hun eigen land 
zodat ze er trots op zijn en 
ervoor willen zorgen. 
Aardrijkskunde en biologie in 
de praktijk! 
 
 
 
 
 
Uit het verslag van één van de studenten: 
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Blessed Generation in vogelvlucht 
 
De NGO in Kenia probeert kinderen bij voorkeur te helpen in hun thuissituatie zodat ze in hun eigen 
omgeving kunnen opgroeien. Voor kinderen die geen thuis hebben biedt Blessed Generation noodopvang. 
In samenspraak met de kinderbescherming en de familie wordt geprobeerd via re-integratieprogramma’s 
de kinderen weer van een thuissituatie te voorzien. Wanneer een kind niet in een thuissituatie kan worden 
opgevangen, wordt hij of zij opgenomen bij Blessed Generation. 
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Blessed Generation Highschool Ruiru 
De highschool, een renovatie van de voormalige Blessed Generation lagere school met opvanghuis, heeft 
twee locaties op korte afstand van elkaar. Op de ene locatie staat het meisjesverblijf en op de andere 
locatie zijn het jongensverblijf en de schoolgebouwen gevestigd. De BG Highschool draait sinds 1 mei 2015 
en ging van start met alleen eerste- en tweedejaars studenten. In 2017 deed de eerste lichting studenten 
examen en kregen in totaal zo’n 125 scholieren hier onderwijs. 
 
Zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het ontwikkelen van talenten staan centraal in het onderwijs op BG 
High. Er wordt gewerkt in kleine klassen en waar mogelijk worden digitale leermiddelen ingezet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Om plek te kunnen bieden aan nieuwe studenten van BG en betalende studenten ‘van buiten’ dat voor 
inkomsten zorgt, zijn extra slaapzalen en een nieuw schoolgebouw nodig. Hiervoor wordt gezocht naar 
fondsen.  
  

De bouwreisgroep onder leiding van ambassadeur 
Bob de Jong renoveerde in maart 2017 een klaslokaal 
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Blessed Generation Malindi 
In de opvang van BG Malindi wonen zo’n 70 kinderen permanent of in het kader van noodopvang. Bij het 
opvanghuis is een lagere school. De school is ook toegankelijk voor kinderen uit de omgeving. In totaal 
krijgen zo’n 180 kinderen hier onderwijs. 

 
 
  

De nieuwe lagere school van BG Malindi die in 2017 is gerealiseerd 
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Blessed Generation Nyamira 
De oprichting van dit opvanghuis is een gevolg van de onlusten die zijn ontstaan na de verkiezingen van 
2007. Hier worden zo’n 85 kinderen opgevangen, permanent of in het kader van noodopvang. Zij wonen in 
kleine gezinshuisjes met maximaal 10 kinderen.  
Bij het huis is een lagere school die ook toegankelijk is voor kinderen uit de omgeving. Hiervoor wordt 
samengewerkt met de regering en de lokale bevolking. In totaal gaan ruim 350 kinderen hier naar school. 
Met de ouders van de kinderen uit de omgeving is overeengekomen dat zij een bijdrage doen voor het 
lunchprogramma voor hun kinderen. Op het terrein worden landbouw en veeteelt uitgeoefend. Dit is een 
mooie bijdrage in het voeden van de kinderen. 
 

In 2017 is de school gerenoveerd. Ook de brandveiligheid is verbeterd. Dit is mede mogelijk gemaakt 
dankzij een premie van Wilde Ganzen.  
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Outreachprogramma 
In Malindi en omgeving is de HIV problematiek erg groot en zijn er veel kinderen die hulp nodig hebben. 
Blessed Generation draait daarom hier een outreachprogramma met als doelstelling: 
- Kinderen laten opgroeien in hun eigen vertrouwde omgeving. 
- Voorkomen dat kinderen moeten worden opgenomen in een opvanghuis. 
- Zoveel mogelijk kinderen helpen met scholing en beroepsopleiding. 
 

Praktische uitvoering outreachprogramma 
Kansarmen en mensen die te ziek zijn om te werken worden onder meer ondersteund door: 
- Medische testen om te beoordelen welke medicijnen moeten worden verstrekt. 
- Registratie van HIV patiënten in ziekenhuizen zodat ze vervolgens medicatie en controles krijgen. 
- Verstrekken van voedselpakketten. 
- Individuele hulp bij ziektekosten, huisvesting etc. 
- Sociale begeleiding. 
- Onderwijs en of praktische beroepsopleiding 
- Hulp bij het opstarten van een eigen bron van inkomsten. 
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Opgenomen kinderen en medewerkers einde boekjaar 2017 
 
Opgenomen kinderen Met sponsor Zonder sponsor Totaal  
Opvanghuis Malindi 60   9  69  
Opvanghuis Nyamira 45 40 85  
Blessed Generation highschool         102 25 127  
Externe opleidingen 27                 2 29  
Outreach programma, excl. BG Highschool 15                13 28  
Totaal 247 89 338  
 
 

Kinderen en onderwijs 0pgenomen 
kinderen 

Uit de 
community 

Betalende 
leerlingen 

Totaal 

Lagere school Malindi    97      15 75 187 
Lagere school Nyamira 85 295  380 
Te jonge kinderen 0     0 
Blessed Generation highschool           127  1     128 
Opl. afgerond of wachten op vervolgopl. 33   33 
Externe opleidingen            29   29 
Outreachprogramma 28 43  71 
Totaal          399       353 76 829 
 
 
 
Keniaanse medewerkers 

 
 

   

Staf en management   7    
Mama’s 17    
Bewakers 15    
Chauffeurs   4    
Onderwijzers 33    
Overige medewerkers 18    
Onderwijzers Keniaanse overheid 10    
Totaal 104    
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Beknopt Jaarverslag  2017 

 
Balans per 31 december                                                                                31-12-2017            31-12-2016 
()x1.000 Euro) 
 €  € 
    
Liquide middelen 205  368 
    
TOTAAL ACTIVA  205  368 
 ===  === 
  
PASSIVA 31-12-2017  31-12-2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baten  2017  2016 
     
Baten uit eigen fondsenwerving  527  494 
Idem voor te bouwen school  0  150 
Kosten eigen fondsenwerving  -5  -4 
Totaal eigen fondsenwerving  522  640 
Aandeel in acties van derden  25  39 
Beschikbaar uit fondsenwerving  547  679 
     
Lasten     
Besteed aan doelstelling  710  594 
Voorziening nieuw te bouwen school  -150  150 
Mutatie bestemmingsfondsen  -13  -65 
Totaal  547  679 
     
     
 
 
 

    
Kapitaal 0  0 
    
Bestemmingsfondsen     
Nieuw te bouwen school in Malindi 0  150 
Bestemmingsfondsen werk. in  Kenia 204  217 
 204  367 
Kortlopende schulden    
Algemene kosten                                                                    1  1 
 1  1 
    
TOTAAL PASSIVA 205  368 
 ===  === 


