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Jambo nieuwsbief lezers,       
Habari? (‘Hoe gaat het?’ in Swahili)  

Mzuri Sana (‘Het gaat goed’ in Swahili)  
 
Allereerst wil ik aan iedereen vertellen die het nog niet weet: Dit jaar komen we niet in 
april/mei naar Nederland omdat onze kinderen hun schoolvakanties veranderd zijn. We hopen 
dit jaar eind november in Nederland aan te komen en te blijven tot en met de eerste week van 
januari 2015. 
Heel graag willen we in die periode heel veel mensen zien. Wilt u ons ook zien en spreken of 
wilt u een voorlichting of kerstactiviteit doen? Laat het ons tijdig weten!  
U kunt een mail sturen naar Daniëlle Lous: daniellezingt@gmail.com Zij beheert onze agenda 
voor de deze periode.  
 
Ik ben weer een tijdje stil geweest, terwijl ik echt heel veel te vertellen heb en er veel gebeurd 
is. Maar soms is het zó veel dat het, als ik het zou opschrijven, een boek zou worden in plaats 
van een nieuwsbrief. (Moet ik ook eens tijd voor maken: het schrijven van een boek…) 
Ik wil van al deze gebeurtenissen er eentje uitlichten vandaag. Ik zal het niet in mijn 
gebruikelijke ‘verhaalstijl’ doen, maar meer puntsgewijs zodat u een goed beeld krijgt van de 
situatie. Heel vaak vragen lezers me: “Ria schrijf nou eens concreet hoe we kunnen helpen”. 
Nou, aan het einde van deze brief kunt u genoeg inspiratie hebben om ons op welke manier 
dan ook te helpen...Hier komt ‘ie...  
 
Blessed Generation is in Kenia geregistreerd als Non Governemental Organisation. Wij zorgen 
voor hulpbehoevende kinderen van klein tot volwassen, in het bijzonder voor hun onderwijs, 
dat wij als de sleutel zien om de vicieuze cirkel waar deze kinderen in zitten te doorbreken. 
Blessed Generation begeleidt de kinderen tot en met de middelbare school, de technische 
school en universiteit.  
 
Onder Blessed Generation vallen 3 weeshuizen en 3 lagere scholen. Wij hebben ook een 
outreachprogramma om hulpbehoevende gezinnen te ondersteunen. In totaal worden zo’n 650 
kinderen geholpen.  
 
Onze eigen lagere scholen zijn intern, dat wil zeggen op het terrein van de weeshuizen. Het 
vervolgonderwijs is extern. Kinderen gaan naar internaatscholen verspreid over het hele land. 
Dit is bijzonder kostbaar voor Blessed Generation. We voorzien dat dit vanaf 1 januari 2015 niet 
langer op te brengen is. Waar we ook tegenaan lopen is dat weeskinderen een kwetsbare groep 
leerlingen is. Deze emotionele en financiële aspecten brachten ons tot het plan om een Blessed 
Generation Highschool te gaan starten. Een middelbare school voor de kinderen van onze drie 
weeshuizen. 
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En niet zomaar een school. Blessed Generation wil een internaat High School neerzetten die 
past in de 21e eeuw, een e-learning High School. Iets totaal nieuws in Kenia! Een school waar 
kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven, zodat de leerlingen van Blessed Generation een 
optimale aansluiting hebben op hun werkende leven en externe leerlingen worden 
aangetrokken om de exploitatiekosten van de school zo laag mogelijk te houden. Omdat voor 
de bouw van de High School en bijbehorende faciliteiten externe financiering nodig is, heeft BG 
een plan opgesteld dat dieper ingaat op dit project. Dat plan kunt u lezen op de website van 
Blessed Generation: http://www.blessedgeneration.nl/droomschool 
  

 

 
 
Hoe kunt u helpen? 

1. Door het rapport te lezen en het te geven aan mensen waarvan u denkt dat ze iets 
kunnen bijdragen (bijvoorbeeld scholen, bedrijven, stichtingen, kerken).  

2. Door scholen, bedrijven, kerken en stichtingen er op te wijzen dat het mogelijk is om bij 
ons te komen bouwen: een zogenaamde bouwreis. 

3. Door mensen die in het onderwijs werken of voor middelbare schooldocent(e) studeren 
op Blessed Generation te wijzen. Misschien willen ze wel een tijdje stage lopen bij ons 
want Nederlandse invloeden kunnen we op deze moderne school in de toekomst goed 
gebruiken. 

4. Sommige scholen in Nederland doen prachtig meubilair weg of weten niet waar ze er 
mee heen moeten... Overleg met ons (wellicht is een container vullen goedkoper dan 
alles nieuw kopen).  
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5. Materialen voor scheikunde, natuurkunde en huishoudkunde zouden ook in een 
container kunnen. 

6. Wat ook echt heel erg nodig is, maar volgens mij weet iedereen dat allang, is dat alle 
highscholers een kindsponsor hebben. Nu hebben we tweede- en vierdejaars kinderen 
zonder een sponsor en het schoolgeld is zo omhoog gegaan. Zonder sponsor is het vanaf 
1 januari 2015 voor die kinderen sowieso het eindstation, maar ook de kinderen die wel 
een sponsor hebben… het bedrag is niet meer voldoende. Wilt u een kind sponsoren of 
een bedrag overmaken voor ‘algemeen highschool’… het is zo welkom! 

7. Eigenlijk is mijn vraag: omarm dit plan en kijk eens goed in je netwerk of daar iemand is 
die met ons verder wil. 

 
De uitdaging 
Op 1 januari van 2015 moeten er in ieder geval genoeg faciliteiten zijn om alle nieuwe 
eerstejaars naar de nieuwe Droomschool te brengen. Iedereen die ik spreek vindt het plan 
geweldig maar vindt 1 januari onmogelijk. Maar hebben we een keuze?? Nee. Al in deze eerste 
3 maanden van het jaar hebben we een tekort van ruim 2000 euro. Dat tekort zal de komende 
3 maanden oplopen en aan het einde van het jaar een probleem zijn. In 2015 kunnen we niet 
verder. Het KAN anders. Door het geld dat we nu besteden aan schoolgelden te gebruiken om 
de lopende kosten van een eigen school te dragen. En dan het sponsorgeld omlaag te laten 
gaan in plaats van omhoog! 
 
Laten we onze handen ineens slaan en aan de slag gaan! Of zoals we het hier zeggen:  

‘With God all things are possible’ 
 
U als nuchtere Nederlander zult zeggen.. Ja, maar daar heb je wel al die vrijwilligers voor 
nodig... Ja, dat klopt. Ik kan niet zonder jullie en ben God weer dankbaar dat ik zulke geweldige 
nieuwsbrief lezers heb! 
 

Wie gaat met ons de uitdaging aan? 
 
 
 
Kwaheri (‘Tot ziens’ in Swahili)  

Van Ria en het hele Blessed Generation Team! 
 
 

Meer informatie over de Droomschool vindt u op 
http://www.blessedgeneration.nl/droomschool.  
 
Het plan kunt u hier downloaden.  
(http://www.blessedgeneration.nl/Media/Default/PDF%20bestanden/Plan%20Droomschool_ei
gen%20Blessed%20Generation%20High%20School.pdf) 
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