
Malindi, mei 2018  

Digitaliseren 

 

Jambo nieuwsbrieflezers, 

 
Habari? (‘Hoe gaat het?’)  
Mzuri sana (‘Het gaat goed’) 

 

Het bruist van de activiteiten bij Blessed Generation. Er zijn zoveel activiteiten dat ik het niet 
kwijt kon in één nieuwsbrief dus vandaar dat de nieuwsbrieven een beetje snel op elkaar 
volgen deze keer. (Dat is ook wel weer eens leuk, toch?). 

 

Een van de activiteiten is digitaliseren: het digibord 

In de afgelopen jaren zijn we heel voorzichtig gestart met het zoeken naar mogelijkheden 
om studenten onderwijs aan te bieden met inzet van nieuwe technieken. Technieken 
waarbij ze niet de hele dag alleen maar een docent zien en een schoolbord maar waarbij de 
leraar (m/v) gebruik kan maken van foto’s en films en geschreven tekst kan projecteren of 
andere lesprogramma’s kan gebruiken. 

Het digibord of, zoals wij het noemen, het active board. Ik denk dat iedere school in 
Nederland ze heeft en waarschijnlijk alweer aan vernieuwingen werkt. Voor ons is het 
allemaal nog nieuw. Een paar jaar geleden arriveerden de eerste active boards en startten 
we met een training op één locatie. Een active board heeft een laptop nodig, een projector, 
stroom en internet. En als al die dingen er niet zijn, is er nog een hele weg die gegaan moet 
worden. Maar we zijn voorzichtig gestart en lieten mensen langzaam kennismaken met 
nieuwe systemen. 

Nu, een paar jaar later, is het zover… grote vreugde! Er zijn 
genoeg active boards aangekomen in Kenia voor alle drie BG 
locaties!!! Ze zijn aangekomen in Nairobi en worden vanaf 
daar vervoerd naar de andere locaties. 

 



Vrijwilligers in Nederland hebben zich 100 % ingezet om de borden in te pakken en het 
vervoer rond te krijgen. Geweldig! 

En dan zijn de borden op locatie en moeten ze gelijk aan de muur want het is niet goed als 
ze op de grond blijven staan. Dat klinkt heel simpel maar de muren in Nyamira bijvoorbeeld 
zijn in de volle lengte een schoolbord... 

 

 

 

Verder heeft BG Nyamira geen stroom in de school.... Gelukkig is dat inmiddels aangelegd. 
Ook hebben ze geen laptops op de school en beschikken ze over slechts 1 projector bij het 
opvanghuis …  

Dit hele project hadden we niet van de grond kunnen krijgen zonder de inzet van velen 
waaronder veel vrijwilligers uit Nederland. 

 

 

 

Vrijwilligers hebben de oude ‘over de volle lengte’ schoolborden weggeverfd 

 



Ook zijn een aantal white boards aangeschaft. Dat was nodig omdat niet alle klassen 
projectors en laptops hebben en er anders geen les kan worden geven als ze afhankelijk zijn 
van het active board. Bovendien, ook als alles er wel zou zijn ... de stroom valt nog vaak uit... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het wegwerken van de krijtschoolborden, het ophangen van de white boards, het 
installeren en het gebruik van de active boards hebben we kunnen doen dankzij de inzet van 
bezoekers van BG. 

 

Hartger en Dorine trainen jaarlijks onze docenten. Niet alleen op het gebied van onderwijs 
in het algemeen maar ook in het gebruik van het active board. Hoe doe je hem aan, wat kun 
je ermee? Hoe kan ik met behulp van deze technieken een betere docent zijn? 

 

 

De training door Dorine in 
Nyamira  



 

 

 

 

De training door Hartger in 
Malindi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personeel van BG en de kinderen zijn blijer met deze verandering dan uitgedrukt kan 
worden. 

 

Opmerkingen als:  

• ‘Er is geen enkele school in heel Kisii land die dit heeft – wat een voorrecht’  
• ‘Teaching in Malindi is no longer the same, it’s nice and wow. Even small babies are not 

left out’  
• ‘Teachers are stuck like glue to the active boards’ 
• ‘BG management, you are wonderful people,we feel humbled having planned this nice 

seminar for us’  



 

 

Al met al is dit een project dat jaren duurde maar wat nu echt het verschil maakt. 

We hebben nog een lange weg te gaan. 

Nyamira heeft nog projectors nodig en laptops voor de docenten, maar we zijn al zo ver en 
heel dankbaar!!! 

 

Kwaheri (‘tot ziens’ in Swahili) 

 

Ria  


