
1 december 2012 Malindi ; Kenia  

Jambo nieuwsbrief lezers  

Habari ? (‘Hoe gaat het?’ in Kiswahili) 

Mzuri Sana (‘Het gaat heel goed’ in Kiswahili) 

Hier een brief boordevol leuke nieuwtjes en weetjes. En ook op de 

volgende nieuwsbrief mag u zich verheugen, want er gaan heel veel 

nieuwe kinderen bijkomen in het weeshuis in Nyamira. Crisis  of niet 

… een lange neus maken naar die crisis allemaal, hoor… we moeten 

knokken en creatief zijn!! 

 

Malindi  

NI HAO 

Ja, dat is Chinees! Het is een begroeting zoals Jambo/Hallo. 

De Chinezen zijn vertegenwoordigd in Kenia. In het land verbeteren 

ze de wegen en aan de kust is een Chinees bedrijf bezig met het 

aanleggen van een elektriciteitssysteem. 

Niet ver buiten Malindi is de basis van de Chinezen en via via kenden 

de Chinezen Blessed Generation en we mochten een aanvraag doen. 

De aanvraag moest  echt gaan om een bouw project. 

Op onze aanvragenplank lag nog een verzoek voor een nieuwe 

eetzaal in Malindi. Onze huidig eetzaal is gebouwd op startersbudget,  

is open (zand waait in eten) en niet groot genoeg voor het aantal 

kinderen dat er nu is met de school kinderen erbij. De 

kinderbescherming en wetten verlangen van ons dat we een dichte 

eetzaal hebben, in elk geval beschut en ook een beetje achter de 

ingang. Nu kom je het terrein op en sta je gelijk in de eetzaal. En dat 



is heel gezellig . Ivm veiligheid van kinderen mag dat tegenwoordig 

niet meer…da’s  weer een lang verhaal. Hier een foto van de 

prachtige eetzaal die de Chinezen aan het bouwen zijn; veel groter 

dan we hadden gevraagd én volledig gesponsord!. Ze hebben een 

elektrische betonmolen, iets dat we hier nog nooit eerder zagen. De 

eetzaal heeft zeker de beste fundering ooit. Dit is zeer professioneel 

werk.



  

 

Ruiru  

In het weeshuis in Ruiru  is qua bouw ook goed nieuws. 

De borehole (waterput). Al ruim een jaar is er geen water en moet 

manager Ann in Ruiru water kopen. Dat kost 400 euro per maand en 

dat is veel geld. Daar kun je ook 500 kilo rijst voor kopen.  Maar het is 

zover: we gaan beginnen aan nieuwe borehole en alle dank aan de 

sponsors. Deel één van dit project is het boren (daar hebben we nu 

geld voor en dat gaan we doen ). Deel twee is de pomp, de 

waterleidingen en electra. Daar hebben we nu nog geen geld voor 

maar inzamelingen lopen voort en we vertrouwen op goede afloop. 

Het boren kan gestart worden! 

 



Ook in BG Ruiru.... 

Ruiru bestaat het langste van alle drie weeshuizen. Dat is de plek 

waar kinderen het weeshuis hebben verlaten en volwassen zijn 

geworden. Heel soms schrijf ik wel eens iets over volwassen  en ook 

nu wil ik iemand aan dit rijtje toevoegen: Gladys. Ze was een hele 

goede studente en in de tijd dat ze naar de middelbare school ging, 

had ik net de Albert Schweitzer Award ontvangen in de USA.  Ik heb 

met de mensen van de Universiteit waar de ASA werd uitgereikt 

kunnen praten over Gladys en ze hebben geluisterd. Ze hebben 

Gladys opgenomen in de Chapman University in Orange County en 

daar heeft ze economie gestudeerd. Gladys had /heeft een droom : 

niet in USA blijven maar terug naar Kenia om anderen te helpen zoals 

zij zelf is geholpen. Gladys heeft haar Universiteitspapieren en is 

terug in Kenia. Ze heeft een baan bij - ik denk - één van de grootste 

mobiele telefoon bedrijven  in Kenia: Safaricom. Gladys heeft al die 

tijd dat ze in de USA was met ons contact gehouden. En ook nu ze 

terug is, bezoekt ze de weeshuizen en biedt ze hulp aan. Op de foto:  

Gladys bij Safaricom. 



 

 

Aankomende sterren: 

Op dit moment volgen alle jongens die highschool verlaten met een 

goed cijfer een college of Universiteitsopleiding. Dit zijn 

lerarenopleidingen, technische opleidingen, een opleiding tot 

computerspecialist , verpleegstersopleidingen en toerisme 

opleidingen ( in hoop op een baan bij KLM / Kenya Airways ). Ook 

hebben we één student geneeskunde en hij is het eerste jaar door. Ik  

heb begrepen dat dit in Nederland ook echt goed is want het eerste 

jaar is een afvalrace. Dat is hier ook zo. Maar hij is er door.  



Als het gaat om studiemogelijkheden voor jongeren op college en 

universiteit, hebben we in 2011 en 2012 echt mooie ontwikkelingen 

mogen mee maken met betrekking tot sponsoring. Dit was een groot 

probleem van mij. Waar haal ik dat geld vandaan? Maar op dit 

moment gaat goed!  

 

Nyamira  

Het weeshuis ontstond naar aanleiding van het verkiezingsgeweld in 

2007. In  maart van het jaar 2008 bleek dat vele kinderen echt hun 

ouders kwijt waren; familie kwam hen niet halen. Dankzij uw hulp 

openden we een opvanghuis voor deze kinderen.  Het was een 

huurhuis,  in de hoop kinderen nog bij familie te kunnen plaatsen. 

Maar onze hoop verging . Sommige kinderen hadden gezien dat hun 

ouders vermoord werden. Heel pijnlijk allemaal. In 2011 hebben we 

een permanent weeshuis kunnen bouwen dat we in december 2011 

feestelijk konden openen. Nu - bijna een jaar later -  is de lagere 

school die gebouwd is ook klaar. We werken nog aan de inrichting.  

Daarvoor is veel geld nodig. 

 

Wilde Ganzen draagt bij aan inrichting school 

De kosten van de inrichting van de school in Nyamira bedragen 

17.353 Euro. Wilde Ganzen ondersteunt  ons hierbij.  Als wij een 

bedrag van 11.232 Euro hebben ingezameld, dan geeft Wilde Ganzen 

een premie van 6.121 Euro. Voorwaarde is wel dat we het geld via 

Wilde Ganzen inzamelen. We zitten  al op 8.000 Euro dus dat gaat 

best goed. Mocht u mensen weten die interesse hebben om via 

Wilde Ganzen een donatie te doen (alleen zo maken wij kans op de 

premie), dan zijn dit de gegevens:  



Rekeningnummer Wilde Ganzen: 40.000 Hilversum.  

Projectnummer 20120348  

Activiteiten nummer 2012752  

Trefwoord : School Nyamira 

Het is heel fijn dat Wilde Ganzen ons voor de zoveelste keer bijstaat. 

Ontzettend bedankt! 

 

Andere mooie ontwikkelingen in Nyamira   

In Nyamira hebben zich mooie ontwikkeling afgespeeld. Zo was er 

geen stroom in het hele gebied maar de gemeente van Nyamira heeft 

in de afgelopen weken stroom aangelegd voor het weeshuis. En  

daarmee ook voor het hele gebied. U moet zich voorstellen... er is 

geen stroom en om die te krijgen moeten elektriciteitspalen geslagen 

worden inclusief bedrading (of masten zoals jullie die noemen maar 

hier zijn het houten palen) . Dan heb je een transformator nodig ( dat 

zijn denk ik die huisjes met metaal er om heen die je in Nederland 

ziet met bliksemflits).  Hier hangen transformators in de paal. Als jij 

stroom wilt,  betaal je de transformator. In Nyamira is alles betaald 

door lokale regering: palen, draden en transformator. En dat is echt 

een wonder. Dat hebben we bij andere weeshuizen niet 

meegemaakt. Dit heeft ons echt wel 30.000 Euro bespaard maar 

eigenlijk haddden we er niet meer op gerekend. We zochten naar 

toepassing van zonne-energie en waren bezig met generators en dan 

komt er dit… het beste van alles! En bewoners rondom het weeshuis 

hebben nu ook de keuze om elektriciteit te nemen. Die keuze was er 

nooit. Geweldig. Dit is echt groot nieuws en een groot wonder. Kijk in 

Nederland zijn jullie ondanks alles gewend aan drinkwater uit de 

kraan en aan stroom. In Nyamira is het om 19:00 donker. En dan 

bedoel ik echt donker en daarmee ook moeilijk te bewaken. En wat 



als je als kind moet plassen? Het hebben van stroom is geen garantie. 

Ook in Malindi viel de stroom deze week vaak uit. Op donderdag is 

het vaste prik. Uitval zijn we gewend, maar het nooit hebben van 

licht en stroom is lastig. Ik ben dankbaar dat Nyamira nu stroom 

heeft en ongelooflijk maar waar: het is gratis aangelegd. Ongelooflijk! 



En  er was licht! 

 

 

 



BLESSED GENERATION OF SPIRIT OF FAITH  

Al jaren geleden met de start van het weeshuis in Malindi zijn we 

overgegaan naar een nieuwe naam: Blessed Generation. Daar 

hadden we veel reden voor maar de basis is: met de tijd mee gaan. Ik 

had eerst een eigen website op mijn naam. Daarna kwam er de site 

van Stichting Spirit of Faith.  Deze stichting  werkt vanuit Nederland 

aan de ondersteuning van Blessed Generation en het werd 

verwarrend. Nou, aan die verwarring is gewerkt. Stichting Spirit of 

Faith mag zich nu Blessed Generation Nederland noemen en we 

werken aan 1 site die straks te vinden zal zijn op 

www.blessedgeneration.nl. Maar zover is het nog niet. Tot die tijd 

zijn www.blessedgeneration.nl ( dat is ‘mijn’ site vanuit Kenia) en 

www.spiritoffaith.nl  nog in de lucht. Beide sites zijn al wel voorzien 

van het nieuwe logo en dezelfde kleuren. 

Bij de nieuwe naam voor de stichting hoort ook een nieuw 

bankrekeningnummer:  

16.02.83.345 t.n.v. Stichting Blessed Generation Nederland te 

Hurdegaryp. De lopende bankrekening blijft voorlopig bestaan dus 

geen stress. 

We doen dit allemaal pole pole ( ‘langzaam langzaam’  in Kiswahili )  

      

 

 

 

 

http://www.blessedgeneration.nl/
http://www.blessedgeneration.nl/


Oké, het is weer een lang verhaal en ik hoop dat u genoten heeft van 

al het goede nieuws. Ik ga niet meer onder de nieuwsbrief schrijven 

wat u kunt doen. Als mensen wat willen, mail me gewoon of kijk op 

onze website. Ik zal op onze website de noden aangeven. Jullie zijn al 

betrokken bij ons werk en de nieuwsbrief was oorspronkelijk bedoeld 

om jullie op de hoogte te houden. En zo wil ik het toch ook echt wel 

houden. Ik moedig iedereen aan de website in de gaten te houden en 

ook Facebook. Wist u dat er een Blessed Generation Facebook is ? U 

vindt onze pagina hier: 

https://www.facebook.com/BlessedGenerationChildrensCenter 

 

Kwaheri, 

Ria en familie en collega’s  

P.S Ik wens u een fijne Sinterklaasavond.  

https://www.facebook.com/BlessedGenerationChildrensCenter

