Februari 2020, Malindi Kenia
Jambo (Hallo) nieuwsbrief lezers
Habari? (Hoe gaat het)

Wij kijken terug op een mooie periode in Nederland in de maand december. Via deze weg willen we
iedereen bedanken die we tijdens de diverse bijeenkomsten hebben ontmoet. Fijn dat er weer zoveel
mensen waren die de moeite namen naar ons toe te komen.
Vanaf begin januari zijn we weer terug in Kenia. We zijn direct volop bezig gegaan met de start van een
nieuw schooljaar. In deze nieuwsbrief beperk ik me tot informatie over de locatie Blessed Generation
Malindi. Een volgende keer komen de andere locaties weer aan bod, maar nu genoeg nieuws vanuit
Malindi.
Het jaar is al goed begonnen omdat we hebben besloten in Malindi 49 nieuwe kinderen op school toe te
laten. Deze kinderen komen vanuit het outreach programma. Ze stonden al jaren op de wachtlijst en zijn
nog nooit op een school geweest. We worden hierdoor zowel financieel als praktisch voor flinke
uitdagingen gesteld. Sommige kinderen zijn al 12 jaar en nog nooit naar school geweest. Ze spreken alleen
Giryama, de stamtaal van hier. Alsmede een klein beetje Swahili. Engels spreken ze totaal niet. Hoe gaat
dat als je 12 jaar bent en je moet nog beginnen met het leren van taal, rekenen en lezen. Is het misschien
mogelijk sommige vakken versneld te volgen waardoor ze klassen kunnen overslaan. Want op je 12e
starten en dan nog een hele basisschool doorlopen vergt wel heel veel van de kinderen.
We hebben afgesproken eerst 6 maanden te kijken hoe het gaat. Na die maanden denken we een
inschatting te kunnen maken hoe het verder zal moeten gaan.
Voor deze kinderen is het wel een heel bijzondere gebeurtenis om naar school te gaan. De eerste
schooldag werd er dan ook veel gegiebeld en gefluisterd. Ze vonden het best spannend. Het was prachtig
om te zien. We hopen dat de kinderen het onderwijs goed oppakken. Het zou mooi zijn als te zijner tijd
een aantal van hen door kan stromen naar het middelbaar
onderwijs. Maar kunnen lezen en schrijven zal hen al verder
helpen in het leven.
Al deze kinderen komen alleen naar Blessed Generation om naar
school te gaan. Daarna gaan ze naar familieleden die in de buurt
wonen. Die families worden ondersteund met voedsel en
medicatie uit het outreach programma van Blessed Generation .

Met de start van een nieuw schooljaar is
veel nodig. Denk aan schooluniformen,
sportuniformen, schoenen maar ook aan
schriften, potloden, gum, boeken en ga zo
maar door. Bij deze wil ik onze donateurs
en sponsoren hartelijk bedanken. Zij
maken het financieel mogelijk om al deze
noodzakelijke spullen aan te schaffen. Het
is echt geweldig dat dit steeds weer kan.

De afsluiting van klas 8 van het jaar 2019.
Voor Blessed Generation Malindi is het elk jaar aan het eind van het schooljaar toch een beetje afscheid
nemen. Jarenlang gingen de kinderen in Malindi naar school. Na het examen gaan ze allemaal hun weg.
De resultaten van de examenklas waren erg goed. Als school hebben we goed gescoord. Zeker vergeleken
met voorgaande jaren en in vergelijking met de scholen in de omgeving. Van de leerlingen die examen
deden waren er 14 die bij Blessed Generation Malindi woonden. Van die 14 zijn er 10 doorgestroomd
naar de Blessed Generation Highschool in Ruiru. 3 studenten zijn naar technische scholen gegaan. 1
student is gere-integreerd bij zijn familie. Hij gaat van daar uit vervolgonderwijs volgen. Al met al prachtige
resultaten waar zowel de leerlingen als ook de docenten trots op zijn.

Aan het begin van het schooljaar komen enkele medewerkers
uit alle 3 de vestigingen samen. Tijdens deze bijeenkomst
bespreken we de start van het nieuwe schooljaar. Dit jaar was
de startbijeenkomst in Malindi.

Talent ontwikkeling
De eerste maanden van dit schooljaar staan in het teken van talenten. De kinderen gaan onderzoeken
waar hun talenten liggen. Bijvoorbeeld: tekenen, wiskunde, zingen, dansen, sporten, verhalen schrijven.
Elk kind heeft talenten en elk talent is waardevol. Hoe mooi is het om te weten wat jouw talenten zijn.

In dit kader was ook het bezoek van radiostation Lulu
FM. Samen met de kinderen was er een talentenjacht
voorbereid. Na een motiverende bijeenkomst over het
inzetten van je talenten ging de talentenjacht van start.
Wat een feest!

Vermeldenswaard is verder dat Blessed Generation ook vanuit de plaatselijke bevolking regelmatig steun
ontvangt. Deze steun varieert van een bedrijf wat voorlichting geeft over opleidingen en carrièreplanning
tot een lokale kerk die een zak rijst en tweedehands kleding komt brengen. Of zoals in januari een bedrijf
dat maandverband doneert, en vervolgens aan alle hogere klassen voorlichting geeft over veranderingen
van het lichaam tijdens de puberteit.

Tot slot wil ik nog graag melden dat we financiële zekerheid hebben voor het bouwen van het eerste
familiehuis bij Blessed Generation Malindi. Een familiehuis is een huis waar 10 kinderen in gezinsverband
wonen. Ze wonen daar met vaste begeleiding. Ze leven er als gezin, samen eten, huiswerk maken, slapen.
We hopen dat we in mei met de bouw kunnen starten.
Uiteindelijk hebben we in Malindi 7 van
deze huizen nodig. We zijn enorm blij
dat we kunnen gaan starten met het
eerste huis. Daarover dus vast later
meer.
Dit was voor nu het nieuws uit Malindi.

Kwaheri (tot ziens in het Kiswahili)
Groetjes,
Ria Fennema en familie

