
Hallo! 

Ik zal even beginnen door mezelf voor te stellen. Mijn naam is Ramon Duivenvoorden. Ik ben een student uit 

Uden, Noord-Brabant en ben gedurende de maand April actief geweest als vrijwilliger in het Blessed 

Generation Children's Centre in Ruiru. Ik heb daar sollicitatietrainingen gegeven en tafelmanieren geleerd aan 

high-school studenten van het weeshuis die daar verzameld waren omdat het vakantie was. Daarnaast ben ik 

ook aanwezig geweest bij een aantal counsellingsessies en heb zelf met de Form 1 leerlingen (vergelijkbaar met 

de brugklas) het onderwerp pesten behandeld, wat in Kenya vaak veel problemen geeft. 

 

Ik ben in contact gekomen met de organisatie via het internet. Ik had ook zelf nog niet echt projecten in 

gedachten, maar wilde graag kijken of ik kon helpen dmv vrijwilligerswerk en Kenya sprak me heel erg aan als 

locatie, waarschijnlijk omdat kennissen ook daar actief zijn. Door naar een voorlichtingsavond van Blessed 

Generation te gaan in Amsterdam ben ik in contact gebracht met Ria Fennema, die mij vervolgens de ideeën 

gaf voor de projecten die ik uiteindelijk heb gedaan. In eerste instantie was ik alleen maar komen opdagen 

omdat ik meer informatie over vrijwilligerswerk en een beetje hulp zocht. Ik had helemaal niet verwacht ook 

echt bij deze organisatie te gaan werken, maar na de voorlichtingsavond, waar ik hele goede informatie kreeg, 

en de ideeën die Ria per mail vanuit Kenya naar me toe stuurde, leek het toch precies te zijn wat ik in mijn 

gedachten had. 

 

De hele vrijwilligerservaring in Ruiru is geweldig geweest. De kinderen daar zijn stuk voor stuk, jong en oud, 

geweldig. Ondanks dat het allemaal wezen zijn en de meesten ook goed kunnen herinneren hoe dat is 

gekomen, hebben ze allemaal een geluk en lust in het leven dat ze zonder het weeshuis waarschijnlijk nooit 

hadden kunnen krijgen. Er wordt niet alleen fysiek voor de kinderen gezorgd, maar er wordt ze ook een echt 

thuis aangeboden, compleet met mama's en heel veel broertjes en zusjes. Je merkt ook dat ze elkaar ook 

allemaal zo behandelen. Vanuit Nederland zien we allemaal wel eens een reclame of filmpje over wat een 

bepaalde organisatie voor goeds doet in het buitenland, maar het met je eigen ogen zien geeft pas een echt 

besef wat voor verschil sommige mensen hier maken.  

 

Ik ben daarom er ook echt trots op dat ik iets heb mogen toevoegen aan het plaatje. Ik heb al verteld dat ik 

onder andere sollicitatie training heb gegeven en tafelmanieren heb geleerd, en dat was allemaal onderdeel 

van een nieuwe pilot die is opgestart, namelijk om de kinderen naast normale educatie, ook te trainen in 

lifeskills, zodat ze klaar zijn voor het leven buiten het weeshuis. Het was nog maar een pilot, dus het blijven nog 

maar de beginfasen, maar tijdens de counsellingsessies die werden gegeven kon ik echt zien wat voor een nut 

het had. En ook uit de reacties die de studenten mij zelf gaven kon ik hetzelfde opmaken. De kinderen hier zijn 

sowieso gezegend met een nieuwsgierigheid en leergierigheid die bijzonder is, iets wat je in Kenya meer ziet, 

maar waar we in Nederland soms nog wat van zouden kunnen leren. Iedereen hier is zich zo bewust van het 

belang van een goede educatie, dat iedereen die de kans krijgt er volop van geniet. En dat doen ze duidelijk in 

het weeshuis in Ruiru. 

 

Ik kan hier een tekst schrijven van 25 pagina's en nog niet het gevoel hebben dat ik goed heb uitgelegd wat 

voor een gevoelens het teweeg brengt om hier te zijn en dit te zien, maar uiteindelijk is er maar een manier om 

het echt te begrijpen en dat is het zelf zien. Iedereen die zich in een dergelijke omgeving heeft gevonden zal 

het daar mee eens zijn. Een ding kan ik echter wel met zekerheid doorgeven en dat is dat de hulp die hier 

geboden wordt voor veel kinderen echt een lifesaver is, en ook dat iedereen in staat is om hier iets aan toe te 

voegen en dat je zo'n ervaring je voor de rest van je leven mee zal dragen. Ik zou daarom ook iedereen die een 

idee, techniek of les over te brengen heeft aanraden om in de voetsporen te treden van de vele vrijwilligers die 

ook mij al zijn voorgegaan, want alle beetjes helpen duidelijk. 

 


