
Putten/Nijkerk, 30 maart 2013 

 

Jambo nieuwsbrieflezers!  

Ik schrijf vanuit Nederland deze keer.  Brr.. koud. Ik weet dat de meeste Nederlanders naar 

de lente verlangen, maar ik moet zeggen dat wij wel echt genieten van deze kou. We hebben 

sneeuw gezien. Voor onze kinderen de eerste keer in hun leven dat ze sneeuwballen konden 

maken. Voor een grote sneeuwpop was de sneeuw niet genoeg maar een kleintje, dat kon 

wel. . en dat kleintje ligt nu hier in de vriezer ! Ook de ijspegels zijn keurig van het dak 

gebroken en liggen in de vriezer.  Nou dat laten we mooi in de vriezer want dat dat is 

natuurlijk ook leuk voor andere missiekinderen die met hun ouders hier komen in de zomer 

en nooit sneeuw zagen... Geen probleem: ”Trek de vrieskast open in het missiehuis en daar 

heb je je sneeuw !” 

We zijn natuurlijk niet naar Nederland gekomen om sneeuwballen te gooien maar eerder 

voor een sneeuwbal-effect. In het zoeken en enthousiast maken en houden van donateurs 

voor het weeshuis. We hebben een mooie en goed gevulde agenda. Veel van de 

bijeenkomsten zijn besloten en dat is prima maar dat ontneemt anderen tevens de kans om 

een update te krijgen over de weeshuizen en om even bij te praten. Dus iedereen heeft alle 

zeilen even bijgezet en er staan nu 5 bijeenkomsten gepland die toegankelijk zijn voor 

iedereen.  

Hier komen de data en locaties : 

Donderdag 4 april om 15: 30 in De Meije (Bodegraven) 

Zondag 7 april om 12:30 in Nieuwe Pekela  

Zondag 7 april om 20:00 in Assen  

Maandag 8 april 20:00 in Nijkerk  

Vrijdag 12 april 20:00 Zoutelande  

Al deze 5 bijeenkomsten zullen u iets speciaals brengen en ik ga dat nu even toelichten. 

 

 Donderdag 4 april De Meije  

De Meije is niet de naam van een evenementenhal zoals sommigen me vroegen, maar het is 

een prachtig plaatsje niet ver van Amsterdam. Als u er nooit geweest bent is dat alleen de 

moeite van het komen waard. De weg naar De Meije is een smalle weg ( dat klinkt als 

bijbeltekst..) maar een mooie weg met aan weerszijden slootjes en mooie natuur. Het is echt 



een prachtig stukje Nederland. In De Meije is een dorpscafeetje Eetcafé De Halve Maan en 

daar zullen we samen komen.  

In De Meije wonen Ineke en Reinier van der Draai en Yvonne en Henk Kleemans. Ze zijn 

vaste bezoekers van BG Kenia.  Ineke is KLM stewardess en mag genoemd worden tot onze 

nummer 1 kledingvervoerster (wist u dat 95 % van alle kleding die de kinderen in de 

weeshuizen dragen en ook ons gezin draagt gebracht wordt door KLM-crew ? Allemaal 

tweedehands kleding uit Nederland).   

Afgelopen jaar is er een actie gestart met Wilde Ganzen voor schoolmeubilair voor de nieuw 

gebouwde school in Nyamira. De Meije steunde dit met een geweldige veiling.  

Dus hier zal aandacht voor zijn.  

Adres: 

Eetcafé De Halve Maan 

Hazekade 20 

2411 PP Bodegraven (De Meije) 

 

Zondag 7 April Nieuwe Pekela 

De gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela is al een jaar lang bezig geweest met allerhande 

acties om Blessed Generation te steunen. Ook dit jaar willen ze dit voortgaan zetten. We 

zullen hier een algemene lezing geven van 0 tot nu.   

Adres: 

Gereformeerde kerk Nieuwe Pekela 

Kerkstraat 1 

9663 CA Nieuwe Pekela 

 

Zondag 7 April Assen  

Deze avond is speciaal ingepland voor mensen uit het noorden, maar natuurlijk bent u uit 

hele land welkom. Deze avond is een gedeelde avond.  

Blessed Generation zal beginnen met vertellen over de voortgang van de nieuwe school in 

Nyamira. Dan is er pauze en daarna komen 2 mensen aan het woord die een bakkerij gaan 

beginnen in Malawi. Een ander en uitdagend project dus.  

Adres:  

Stenden Hogeschool Assen 



Zeemanstraat 1 

9406 BZ Assen (naast de watertoren) 

 

Maandag 8 April Nijkerk  

De bijeenkomst zal plaatsvinden in de grote zaal bij de Vredeskerk.  Al jaren brengen wij de 

tijd die we in Nederland zijn door in Nijkerk/ Putten ; We zijn bevriend geraakt met velen in 

Putten / Nijkerk. Toen ik zag dat er weinig openbare bijeenkomsten waren, heb ik iemand 

van de Vredeskerk gevraagd of we een zaaltje konden krijgen op 8 april en dat kon zonder 

meer. Geweldig is dat! Deze bijeenkomst is dus echt georganiseerd voor u die wilt komen 

naar een bijeenkomst! Het is in het midden van het land en dat is denk ik fair! Oké maandag 

avond... misschien moeten de kinderen naar voetbal of aerobics. .dat weet ik allemaal niet.  

Maar deze maandagavond is echt vast gezet voor iedereen die eens wil komen,  eens wat 

meer wil weten, maar ook voor mensen die al vrijwilliger zijn (bijv. in Nederland) / sponsor 

zijn / vrienden zijn.  We hopen deze avond mensen te ontvangen die bijvoorbeeld al een 

keer in Kenia zijn geweest en mensen die eens willen komen; voor safari of als vrijwilliger 

(ontmoet elkaar!). Ik wil graag iedereen die komt laten zien hoeveel er bereikt is in 2012 (en 

2012 was niet ons leukste jaar maar daar zult u niks van merken. Wat is er veel bereikt!! En 

dat wil ik laten zien.) Er zal ook iemand zijn van de Stichting Blessed Generation Nederland.   

Er is dit jaar geen vrijwilligersdag maar de avond in Nijkerk is wel geschikt voor vrijwilligers 

die weer eens samen willen komen!  

Specialiteiten die avond : 

Alle nieuwe projecten gerealiseerd en alle uitdagingen onderweg.  

Lancering nieuwe folder Blessed Generation.  

Mark Huizinga (veelvuldig Olympisch Kampioen Judo en onze Ambassadeur) zal hier 

aanwezig zijn en ook zijn ervaring bij BG Kenia vertellen! 

Adres: 

N.H. Kerk Vredeskerk 

Van Reenenpark 23 

3862 CB Nijkerk (achteringang )  

 

 

 

 



12 April Zoutelande 

In dit geval zal ik een krantenbericht plaatsen. Deze avond organiseer ik niet zelf maar ik heb 

er wel zin in.  Is toch prachtig... geweldige muziek en daar mag ik dan mijn verhaal doen. U 

bent welkom voor een ontspannen heerlijk avondje uit.   

Zangeres Daniëlle Staps-Lous en zanger/entertainer Reginald Peene slaan, na een fantastisch 

kerstconcert, op 12 april 2013 wederom de handen ineen. Dit keer brengen ze een prachtig 

Benefietconcert. De opbrengst van het Benefietconcert komt geheel ten goede aan de 

weeshuizen van www.blessed.generation.nl in Kenia. In 2003 is zangeres Daniëlle Staps-Lous 

(geboren en getogen in Zoutelande) 6 weken in Kenia geweest om muzieklessen te geven aan 

de weeskinderen met aansluitend een prachtig concert in Nairobi. Sindsdien heeft ze Blessed 

Generation in haar hart gesloten.Daniëlle wordt vergezeld door haar kleinkunst-trio Het 

Yuka-Arrest met zanger/schrijver: Joost Laterveer en pianist: Aswin Laheij. 

Ik heb de eer om tijdens dit concert ons verhaal te doen en zal BG algemeen van 0 tot nu 

uitleggen.  

 

 

Aanvang: 20.00 uur in de Catharinakerk te Zoutelande. 

 

Toegangskaarten à €10,00 zijn te reserveren per mail: 

reginaldpeene@zeelandnet.nl / daniellezingt@gmail.com 

 

Behalve voor het Benefiet concert hoeft u voor de bijeenkomsten geen kaarten te kopen. 

Reserveren niet nodig.  

Maar voor mij is het wel erg prettig om te weten wie er komen. Het hoeft niet. Iedereen is 

welkom, maar als je van plan bent te komen, stel ik een mailtje wel op prijs ivm betere 

voorbereiding! Je kunt je mail  o.v.v. de bijeenkomst die je wilt bijwonen sturen naar 

riamed43@gmail.com 
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