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Jambo	  nieuwsbrieflezers	  (‘Hallo’	  in	  Swahili)	  
Habari?	  (‘Hoe	  gaat	  het?’)	  	  
Mzuri	  sana	  (‘Het	  gaat	  goed’)	  	  

De	  afgelopen	  weken	  heb	  ik	  me	  vaak	  afgevraagd	  hoe	  het	  toch	  kan	  dat	  er	  zo’n	  wereld	  van	  verschil	  is	  
tussen	  Kenia	  en	  Nederland,	  en	  dat	  terwijl	  het	  maar	  een	  halve	  dag	  reizen	  is	  met	  het	  vliegtuig.	  Het	  ene	  
moment	  loop	  je	  voorbij	  de	  Jumbo	  en	  rennen	  er	  vrolijk	  pepernotenstrooiende	  pieten	  naar	  buiten	  en	  ‘t	  
andere	  moment	  sta	  je	  tussen	  de	  zwarte	  pietjes	  in	  de	  brandende	  zon	  en	  is	  de	  Jumbo	  een	  olifant	  in	  plaats	  
van	  een	  supermarkt...	  

Unox-‐worst	  
Vroeger	  moest	  ik	  lachen	  om	  al	  die	  Nederlanders	  die	  op	  vakantie	  gingen	  met	  al	  die	  typisch	  Nederlandse	  
etenswaren	  in	  hun	  tas.	  Kamperen	  in	  Frankrijk	  maar	  wel	  de	  Unox-‐worst	  mee…	  gekkigheid	  vond	  ik	  het.	  
Weet	  u	  wat	  er	  nu	  in	  onze	  koffers	  zat?	  Ja,	  ja	  uiteraard	  die	  worst	  (maar	  dan	  in	  meervoud).	  En	  	  	  
stroopwafels,	  hagelslag	  en	  kaas.	  Bifi-‐worstjes	  ook	  ja	  en	  héél	  veel	  borrelnootjes.	  (	  Voor	  mensen	  die	  op	  
bezoek	  komen	  en	  dan	  vragen	  wat	  ze	  voor	  ons	  mee	  kunnen	  nemen	  -‐	  en	  waarvoor	  ik	  dan	  te	  bescheiden	  
ben	  om	  wat	  te	  zeggen	  -‐	  hierbij	  inspiratie…)	  	  

We	  zijn	  eind	  2014	  6	  weken	  in	  Nederland	  geweest	  nadat	  we	  ruim	  anderhalf	  jaar	  non	  stop	  in	  Kenia	  waren.	  
Daar	  wonen	  we	  nu	  al	  sinds	  2001,	  	  alweer	  14	  jaar.	  Hoe	  langer	  deze	  periode	  wordt,	  hoe	  sterker	  je	  beeld	  
verandert	  ten	  aanzien	  van	  alle	  verschillen	  en	  hoe	  groter	  ook	  je	  begrip	  wordt	  voor	  andere	  culturen	  en	  
ook	  immigranten	  in	  Nederland.	  Het	  is	  echt	  een	  groot	  verschil.	  	  	  

In	  Nederland	  zijn	  wij	  echt	  door	  iedereen	  bijzonder	  warm	  ontvangen.	  Dank	  uit	  de	  grond	  van	  ons	  hart.	  Het	  
was	  zelfs	  zo	  fijn	  in	  Nederland	  dat	  we	  overwogen	  hebben	  een	  maand	  aan	  ons	  verblijf	  vast	  te	  knopen.	  Dat	  
hebben	  we	  uiteindelijk	  niet	  gedaan,	  maar	  om	  het	  Nederland-‐gevoel	  vast	  te	  houden	  hebben	  we	  dus	  wel	  
onze	  koffers	  vol	  Nederlands	  lekkers	  gedaan.	  Zelf	  gekocht	  maar	  ook	  veel	  gekregen.	  De	  muizen	  die	  hier	  



bewusteloos	  voor	  	  de	  kast	  lagen	  werden	  daar	  gelijk	  wakker	  van	  met	  als	  gevolg	  dat	  we	  ons	  ook	  maar	  
gelijk	  over	  twee	  straatkatjes	  hebben	  ontfermd!	  

	  
Op	  volle	  kracht	  weer	  verder	  
In	  Nederland	  hebben	  we	  genoten	  van	  de	  gastvrijheid	  en	  vriendelijkheid	  van	  de	  mensen.	  Dat	  zal	  u	  
wellicht	  verbazen	  want	  natuurlijk	  horen	  wij	  ook	  dat	  Nederlanders	  meer	  en	  meer	  op	  een	  eigen	  eiland	  
zitten.	  En	  dat	  als	  je	  iemand	  per	  ongeluk	  aanstoot	  in	  het	  verkeer,	  	  je	  gelijk	  een	  middelvinger	  in	  de	  lucht	  
krijgt	  als	  respons.	  Daar	  hebben	  we	  niks	  van	  gemerkt	  maar	  dat	  komt	  wellicht	  ook	  omdat	  we	  mensen	  
opzoeken	  die	  net	  als	  wij	  een	  warm	  hart	  hebben	  voor	  Kenia.	  Al	  deze	  warme	  en	  lieve	  ontmoetingen	  
hebben	  ons	  de	  energie	  gegeven	  om	  weer	  op	  volle	  kracht	  door	  te	  gaan	  in	  Kenia.	  

	  
Onaangename	  verrassing	  
En	  die	  volle	  kracht	  bleek	  nodig.	  Terug	  in	  Kenia	  kregen	  we	  een	  onaangename	  verrassing.	  De	  
kinderbescherming	  in	  Ruiru	  was	  niet	  de	  procedure	  gestart	  om	  de	  kinderen	  in	  het	  weeshuis	  van	  Ruiru	  
toestemming	  te	  geven	  om	  overgeplaatst	  te	  worden	  naar	  het	  weeshuis	  in	  Nyamira	  of	  Malindi.	  Het	  
weeshuis	  in	  Ruiru	  wordt	  immers	  omgebouwd	  tot	  een	  huis	  voor	  onze	  middelbare	  scholieren.	  

Die	  overplaatsing	  moest	  in	  de	  eerste	  week	  van	  januari	  plaatsvinden	  omdat	  er	  dan	  een	  nieuw	  schooljaar	  
start	  en	  we	  niet	  willen	  dat	  kinderen	  onderwijs	  missen,	  los	  van	  het	  feit	  dat	  ze	  niet	  weten	  waar	  ze	  aan	  het	  
toe	  zijn.	  Ook	  andere	  instanties	  in	  Kenia	  vroegen	  ons:	  ‘Hoe	  zit	  het?	  Waarom	  wordt	  het	  tegengehouden?’	  
Wij	  hadden	  geen	  antwoord.	  Uiteindelijk	  is	  het	  zelfs	  een	  recht	  zaak	  geworden.	  Na	  de	  rechtszaak	  wordt	  de	  
procedure	  gestart	  zoals	  gewenst	  dus	  het	  komt	  wel	  goed.	  Maar	  wat	  een	  gelazer	  allemaal	  en	  
geldverspilling	  (alle	  kinderen	  zitten	  vast	  in	  Ruiru	  en	  moeten	  daar	  eten	  en	  de	  mensen	  die	  dit	  mogelijk	  
maken	  moeten	  worden	  betaald).	  Mocht	  u	  willen	  weten	  wat	  de	  reden	  was.	  Poeh,	  lange	  weg	  om	  uit	  te	  
leggen	  maar	  laat	  me	  het	  kort	  zeggen:	  degene	  die	  het	  proces	  moest	  starten,	  hoopte	  dat	  we	  ons	  zouden	  
bedenken	  omdat	  het	  haar	  veel	  werk	  zou	  geven	  waar	  ze	  niet	  op	  zat	  te	  wachten	  zo	  vlak	  voor	  de	  
kerstvakantie	  (het	  was	  oktober	  toen).	  Ze	  schoof	  het	  dus	  door	  naar	  januari.	  En	  bedankt!	  In	  Nederland	  	  
zou	  je	  dan	  gaan	  klagen,	  schadevergoedingen	  vragen..	  .daar	  moet	  je	  hier	  maar	  niet	  aan	  beginnen.	  	  

Omdat	  het	  schooljaar	  hier	  in	  januari	  begint	  moeten	  niet	  alleen	  alle	  BG	  kinderen	  van	  het	  weeshuis,	  maar	  
ook	  de	  outreachkinderen,	  de	  middelbare	  scholieren	  en	  HBO-‐ers	  weer	  naar	  school	  	  dus	  is	  het	  een	  drukte	  
van	  belang.	  Kinderen	  die	  bijvoorbeeld	  het	  lagere	  school	  examen	  hebben	  gedaan	  eind	  2014,	  hebben	  net	  
hun	  resultaten	  ontvangen.	  Aan	  de	  hand	  van	  die	  resultaten	  bekijkt	  men	  of	  een	  kind	  door	  mag	  met	  een	  
vervolgopleiding.	  Tussen	  de	  uitslag	  en	  die	  beslissing	  zit	  twee	  weken.	  Van	  sommige	  kinderen	  ligt	  het	  in	  de	  
lijn	  der	  verwachting	  dat	  ze	  door	  kunnen	  met	  een	  middelbare	  school	  opleiding.	  Anderen	  zijn	  niet	  echt	  
mensen	  van	  de	  theorie.	  Zij	  verwachten	  geen	  hoge	  scores	  voor	  hun	  examens	  en	  willen	  graag	  een	  
technische	  school	  opleiding	  doen.	  	  

Druk	  met	  800	  studenten	  
Voor	  het	  einde	  van	  het	  schooljaar	  informeren	  we	  de	  kindsponsoren	  al	  over	  de	  mogelijke	  verwachtingen	  
met	  betrekking	  tot	  het	  examen	  en	  wat	  de	  mogelijke	  vervolgkeuze	  is.	  Dit	  jaar	  waren	  er	  kinderen	  die	  heel	  
anders	  door	  hun	  examen	  heen	  kwamen	  dan	  we	  verwacht	  hadden.	  Kinderen	  die	  voor	  een	  technische	  
opleiding	  hadden	  gekozen	  wetende	  dat	  ze	  met	  een	  onvoldoende	  van	  de	  lagere	  school	  zouden	  komen,	  



kwamen	  ineens	  met	  dikke	  voldoendes	  van	  het	  examen	  terug.	  Dat	  is	  natuurlijk	  prachtig!	  Maar	  er	  komt	  
veel	  kijken	  bij	  het	  proces	  om	  met	  het	  kind	  en	  een	  school	  hun	  vervolgstudie	  te	  bepalen	  en	  dit	  te	  
overleggen	  met	  een	  sponsor.	  Ook	  betekent	  het	  dat	  het	  budget	  voor	  de	  jaarkosten	  van	  BG	  weer	  op	  de	  
schop	  moet.	  Er	  zijn	  nu	  800	  studenten	  onder	  BG	  dus	  u	  kunt	  zich	  er	  misschien	  iets	  bij	  voorstellen	  dat	  wij	  
als	  ouders	  van	  800	  studenten	  het	  even	  druk	  hebben	  en	  er	  ook	  nog	  voor	  	  moeten	  zorgen	  dat	  de	  
budgetten	  kloppen,	  zodat	  we	  niet	  na	  student	  795	  moeten	  zeggen:	  ’sorry,	  “hakuna	  pesa”,	  het	  geld	  is	  op’.	  	  

	  
‘Lekker	  belangrijk’	  
Ondertussen	  hebben	  onze	  lagere	  scholen	  veel	  aanmeldingen	  van	  nieuwe	  studenten.	  Zoveel	  dat	  we	  niet	  
meer	  genoeg	  stoelen	  hebben	  om	  op	  te	  zitten.	  De	  kinderbescherming	  belt:	  ‘Een	  meisje	  van	  14	  jaar	  is	  
uitgehuwelijkt	  en	  wordt	  gered	  en	  of	  de	  politie	  haar	  bij	  ons	  mag	  brengen’.	  	  Ja	  hoor,	  we	  hadden	  al	  geen	  
stoelen	  om	  op	  te	  zitten	  dus	  1	  meer	  of	  minder	  maakt	  ook	  niet	  uit.	  Het	  meisje	  blijkt	  7	  maanden	  zwanger…	  
Oh,	  dat	  relativeert	  genoeg	  en	  laten	  we	  allemaal	  lekker	  op	  de	  grond	  gaan	  zitten	  zonder	  stoel.	  Wat	  maakt	  
het	  uit!	  Of	  om	  een	  term	  te	  gebruiken	  die	  ik	  in	  Nederland	  heb	  geleerd	  ‘boeien!’.	  	  Wat	  wel	  ‘lekker	  
belangrijk’	  	  is,	  is	  dat	  dit	  meisje	  nu	  veilig	  is.	  En	  dat	  met	  haar	  ook	  dit	  jaar	  weer	  zoveel	  kinderen	  een	  veilig	  
thuis	  mogen	  vinden	  bij	  Blessed	  Generation.	  Dat	  is	  absoluut	  ‘Lekker	  Belangrijk!’.	  	  

	  
Last	  but	  least	  
Fotograaf	  Jan	  Kruize	  heeft	  aangeboden	  gratis	  een	  portretfoto	  te	  maken	  van	  iedere	  nieuwe	  kindsponsor!	  
De	  familie	  Kruize	  is	  zelf	  al	  jaren	  kindsponsor	  en	  weet	  hoe	  belangrijk	  dit	  is.	  Ook	  weten	  ze	  hoe	  leuk	  het	  is	  
om	  als	  sponsor	  post	  van	  je	  kind	  te	  krijgen	  en	  mee	  te	  leven	  met	  de	  schoolresultaten	  en	  de	  carrière	  van	  
het	  kind	  te	  volgen.	  Om	  mensen	  aan	  te	  moedigen	  hetzelfde	  te	  doen,	  biedt	  Jan	  een	  professioneel	  portret	  
aan	  van	  een	  nieuwe	  donateur	  	  die	  minstens	  een	  jaar	  een	  kind	  wil	  sponsoren.	  Een	  geweldig	  aanbod!	  	  
Jan	  weet	  ook	  dat	  wij	  met	  spoed	  op	  zoek	  zijn	  naar	  mensen	  die	  een	  kind	  willen	  sponsoren	  en	  daarom	  
hieronder	  de	  ‘urgentie	  hoog-‐lijst’.	  	  Deze	  kinderen	  kunnen	  per	  1	  mei	  2015	  naar	  de	  middelbare	  school	  
gaan	  maar	  hebben	  nog	  geen	  sponsor.	  (Kijk	  voor	  het	  werk	  van	  Jan	  op	  www.jankruize.nl.	  De	  foto	  zal	  
gemaakt	  worden	  op	  afspraak	  en	  u	  mag	  uitgaan	  van	  de	  locatie	  Groningen.)	  

Laten	  we	  hopen	  dat	  deze	  kinderen	  voor	  1	  mei	  van	  dit	  jaar	  een	  sponsor	  hebben	  zodat	  ook	  zij	  
ongestoord	  aan	  hun	  opleiding	  kunnen	  werken.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Graag	  stel	  ik	  een	  aantal	  kinderen	  zonder	  sponsor	  die	  op	  de	  ‘urgentie	  hoog-‐lijst’	  staan	  aan	  u	  voor:	  

Eerstejaars	  
Moses	  K.	  
Moses	  heeft	  twee	  zusjes	  .	  Zijn	  beste	  vak	  is	  social	  studies.	  Hij	  is	  een	  gemiddelde	  student	  qua	  resultaten.	  	  
Moses	  is	  gek	  op	  voetbal	  en	  wil	  piloot	  worden.	  

Andrew	  O.	  	  
Andrew	  is	  net	  als	  Moses	  	  K.	  een	  gemiddelde	  student	  .	  Andrew	  zijn	  favoriete	  en	  beste	  vak	  is	  wiskunde.	  
Andrew	  komt	  uit	  een	  gezin	  met	  zes	  kinderen.	  Hij	  wil	  graag	  ingenieur	  worden.	  

Bahati	  K.	  	  
Bahati	  is	  geboren	  in	  1999	  en	  heeft	  	  twee	  broertjes	  die	  tweeling	  zijn.	  Eén	  van	  die	  broertjes	  is	  ziek.	  Bahati	  	  
heeft	  de	  rol	  van	  vader	  al	  jaren	  geleden	  overgenomen.	  Bahati	  doet	  het	  goed	  op	  school	  .	  Zijn	  favoriete	  vak	  
is	  wiskunde	  en	  hij	  wil	  graag	  dokter	  worden.	  Bahati	  valt	  onder	  het	  outreachprogramma	  van	  BG	  Malindi.	  

John	  O.	  
John	  is	  geboren	  in	  1999.	  Hij	  krijgt	  sinds	  2005	  hulp	  via	  het	  outreachprogramma	  van	  BG	  Malindi.	  Hij	  is	  een	  
gemiddelde	  student	  die	  graag	  elektricien	  wil	  worden.	  Zijn	  beste	  vak	  is	  scheikunde.	  Hij	  houd	  van	  boeken	  
lezen.	  John	  heeft	  vier	  broertjes	  en	  zusjes.	  

Karembo	  C.	  
Karembo	  is	  geboren	  in	  1996.	  Ze	  komt	  uit	  een	  familie	  van	  vier	  kinderen	  en	  wordt	  door	  BG	  geholpen	  via	  
het	  outreachprogramma	  .	  Ze	  heeft	  haar	  lagere	  school	  gevolgd	  bij	  BG	  Primary	  in	  Malindi	  	  als	  gratis	  
dagscholier.	  Haar	  moeder	  en	  de	  andere	  kinderen	  zitten	  in	  het	  BG	  outreachprogramma	  en	  krijgen	  van	  
daaruit	  ook	  een	  voedselpakket.	  Karembo	  	  is	  goed	  in	  het	  vak	  Kiswahili,	  ze	  houdt	  van	  toneelspelen	  en	  
zingen.	  Ze	  wil	  graag	  naar	  highschool	  in	  mei	  2015.	  Haar	  studieresultaten	  zijn	  gemiddeld.	  

Stanley	  N.	  
Stanley	  is	  geboren	  in	  1997.	  Hij	  is	  opgegroeid	  in	  het	  weeshuis	  BG	  Malindi.	  Zijn	  schoo	  resultaten	  zijn	  erg	  
goed.	  Hij	  heeft	  geen	  broertjes	  of	  zusjes.	  Stanley	  houdt	  van	  voetbal	  en	  wil	  graag	  docent	  worden	  in	  de	  
toekomst.	  

Happy	  K.	  
Happy	  is	  geboren	  in	  1998.	  Ze	  kwam	  in	  het	  weeshuis	  van	  BG	  Malindi	  in	  2006.	  Ze	  is	  een	  goede	  student.	  
Haar	  favoriete	  vak	  is	  Engels	  en	  haar	  grote	  hobby	  is	  zingen.	  Ze	  heeft	  twee	  broertjes	  en	  zusjes.	  

Isaac	  N.	  
Isaac	  is	  geboren	  in	  1999.	  Isaac	  is	  een	  gemiddelde	  student	  en	  wil	  elektricien	  worden.	  Zijn	  favoriete	  vak	  is	  
Kiswahili.	  Isaac	  is	  dol	  op	  voetbal.	  Hij	  woont	  sinds	  2012	  in	  het	  weeshuis	  in	  Ruiru.	  	  

Linet	  	  Mo	  
Linet	  is	  geboren	  in	  1999.	  Ze	  komt	  uit	  een	  gezin	  met	  drie	  kinderen.	  Ze	  werden	  opgenomen	  in	  het	  
weeshuis	  BG	  Nyamira	  in	  2012.	  Haar	  beste	  vak	  is	  wiskunde.	  Linet	  	  is	  een	  hele	  goede	  studente.	  Ze	  houdt	  	  
van	  volleybal,	  hardlopen,	  zingen	  en	  dansen.	  

	  



Tweedejaars	  
Derrick	  A.	  
Derrick	  is	  geboren	  in	  1997.	  Hij	  heeft	  het	  eerste	  jaar	  van	  zijn	  highschool	  nu	  afgerond	  maar	  heeft	  geen	  
sponsor.	  Blessed	  Generation	  Nederland	  helpt	  uit	  algemene	  middelen	  met	  de	  studie	  voor	  deze	  jongen.	  
Derrick	  heeft	  een	  B	  gemiddeld	  en	  dat	  is	  erg	  goed.	  Hij	  zou	  graag	  naar	  de	  nieuwe	  highschool	  gaan.	  Het	  zou	  
dan	  ook	  erg	  fijn	  zijn	  als	  hij	  een	  sponsor	  zou	  hebben.	  Hij	  wil	  graag	  dokter	  worden.	  Derrick	  heeft	  één	  
tweelingbroer.	  Zijn	  beste	  vak	  is	  Engels	  en	  hij	  houdt	  van	  voetballen.	  Ook	  Derrick	  wordt	  geholpen	  via	  het	  
outreachprogramma	  van	  BG.	  

Jasper	  N.	  
Jasper	  is	  in	  1998	  geboren.	  Jasper	  heeft	  het	  eerste	  jaar	  van	  de	  middelbare	  school	  afgerond	  en	  zou	  graag	  
zijn	  tweede	  jaar	  op	  de	  BG	  higschool	  gaan	  doen.	  Zijn	  gemiddelde	  is	  een	  C	  en	  dat	  maakt	  hem	  een	  
gemiddelde	  student.	  Hij	  heeft	  één	  broer	  en	  twee	  zussen,	  hij	  houdt	  van	  voetbal	  en	  wil	  leraar	  worden.	  Zijn	  
favoriete	  vak	  is	  Kiswahili.	  Jasper	  wordt	  geholpen	  via	  het	  outreachprogramma	  van	  BG	  Malindi.	  

Linet	  Ma.	  
Linet	  is	  een	  tweedejaars	  highschool	  studente	  met	  goede	  resultaten.	  Ze	  wil	  graag	  verpleegster	  worden.	  
Aardrijkskunde	  is	  haar	  beste	  vak	  op	  dit	  moment.	  Ze	  is	  afkomstig	  uit	  het	  outreachprogramma	  van	  BG	  
Malindi.	  

Meer	  informatie	  over	  kindsponsoring	  vindt	  u	  op	  www.blessedgeneration.nl/word-‐kindsponsor.	  Wellicht	  
is	  het	  goed	  om	  te	  weten	  dat	  als	  u	  een	  kindje	  sponsort,	  dit	  fiscaal	  aftrekbaar	  is.	  U	  kunt	  ook	  met	  een	  
groepje	  vrienden,	  familie	  of	  collega's	  samen	  een	  kind	  sponsoren.	  

Op	  de	  website	  zullen	  we	  aangeven	  voor	  welke	  kinderen	  we	  een	  sponsor	  zoeken	  en	  er	  een	  sterretje	  
achter	  zetten	  als	  een	  sponsor	  is	  gevonden.	  (Uw	  naam	  of	  de	  naam	  van	  uw	  bedrijf	  vermelden	  kan	  ook,	  als	  
u	  dat	  op	  prijs	  stelt.)	  	  

	  

Met	  vriendelijk	  groet,	  

Ria	  Fennema	  en	  familie	  
Kwaheri	  (‘Tot	  ziens’	  in	  Swahili)	  	  


