Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar.
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Jambo nieuwsbrieflezers/hallo in het Kiswahili
Habari/hoe gaat het?
Mzuri sana/het gaat goed
Zoals beloofd hierbij alweer een nieuwsbrief.
Deze staat helemaal in het teken van de nieuwste ontwikkelingen in Kenia.
Al jaren zoeken mensen die in de hulpverlening werkzaam zijn naar nieuwe manieren om goede zorg
te bieden aan kinderen die geen ouders hebben of waar ouders er niet voor hen zijn.
Er is veel kritiek op weeshuizen.
Kleinschalige opvang wordt de norm.
Natuurlijk, iedereen wil een wereld zonder weeshuizen, zoals we ook een wereld zonder oorlogen,
zonder hongersnoden en zonder corona zouden willen.
Maar zo simpel is het helaas niet. Je kunt wel zeggen dat de weeshuizen weg moeten, maar wat is
dan het alternatief?
Hoe realiseer je de gewenste kleinschalige opvang?
Doordat wereldwijd de visie is dat opvang in weeshuizen niet wenselijk is worden er weeshuizen
gesloten.
Dit heeft tot gevolg dat er al schrijnende verhalen bekend zijn van zoekgeraakte kinderen en van
kinderen die gewoon aan hun lot zijn overgelaten.
Het zijn ontwikkelingen die ons erg bezig houden en waar we het moeilijk mee hebben.
We begrijpen de visie van kleinschalige opvang heel goed en staan daar ook achter.
Maar het moet wel kunnen worden gerealiseerd.

Blessed Generation heeft een thuiszorg programma (outreach) waarbij kinderen in hun eigen
omgeving kunnen opgroeien.
Er wonen toch ook nog veel kinderen binnen de poort van Blessed Generation omdat er voor hen
geen mogelijkheden zijn om in de eigen omgeving te blijven wonen.
Blessed Generation gelooft in thuiszorg en in kleinschalige opvang.
In Nyamira hebben we vanuit deze visie er bewust voor gekozen om gezinshuisjes te bouwen voor
de kinderen.

Daar wonen een aantal kinderen samen in een huisje op het terrein en hebben ze vaste begeleiders
van Blessed Generation.
De registratie bij de overheid is echter wel een weeshuis registratie.
Wat betekent dat deze opvang ook niet meer gewenst zou zijn.
Tegelijkertijd worden kinderen via de overheid (de kinderbescherming) wel bij ons geplaatst.
Er bestaat ook geen andere vorm van registratie voor dit soort opvang.
Er is een web aan regelgeving waardoor het allemaal erg ingewikkeld is.
We hebben de afgelopen jaren veel gesprekken gevoerd met overheidsinstellingen zoals de
kinderbescherming en andere hulpverleningsorganisaties die met hetzelfde vraagstuk worstelen.
De overheid zegt dat Blessed Generation zijn bestaansrecht houdt.
Dat deze discussies niet over Blessed Generation gaan.
Zij gaan er vanuit dat we er samen uitkomen omdat zij ook niet zonder Blessed Generation kunnen.
Dat geeft wel vertrouwen, maar toch, is dit wel de opvang die we willen?
Als team in Kenia zijn we veel in gesprek over deze ontwikkelingen.
We houden ons bezig met de vraag wat als we over 100 jaar terug zouden kunnen kijken.
Wat zouden we dan zien wat we anders hadden moeten of kunnen doen….

De pandemie
En toen kwam de pandemie.
In Kenia kreeg iedereen de opdracht te voorkomen dat mensen in groepen bij elkaar zijn.
De scholen gingen dicht, instellingen hadden de taak zoveel mogelijk mensen ergens anders te
plaatsen. Maar hoe dan?
Vraag je een opa of oma die in een kleine hut wonen zeven kinderen er bij te nemen?
Hoe zorg je dat al die mensen een slaapplek hebben?
Hoe zorg je dat er voldoende te eten is voor al die mensen en ook, hoe zorg je er voor dat het veilig
is voor de kinderen?
Uiteindelijk is het toch gelukt. Dankzij uw steun en de medewerking van veel mensen in Kenia.
Met de inzet van een ieder is het gelukt vooral in contact te blijven met de kinderen en is er gezorgd
voor voldoende eten.
Maar eenvoudig was het niet.
Sommige kinderen hadden het zwaar en kwamen in de problemen.
Zij zijn dan ook weer terug gekomen.

Ook was het niet mogelijk iedereen bij familie onder te brengen.
Nu verblijft een flink aantal kinderen nog steeds binnen de poorten van Blessed Generation.
We zien echt het belang van het opgroeien in omstandigheden die een gezinssituatie zo dicht
mogelijk benaderen.
Maar hoe realiseren we dat?
We hebben er over gesproken de gezinshuisjes zoals we die in Nyamira hebben ook in Malindi te
gaan bouwen.
Dat benadert de gezinssituatie.
Er zit wel een groot nadeel aan: administratief gezien verblijven de kinderen nog steeds in een
weeshuis.
En we hebben juist nu dit jaar ervaren dat dat problemen op kan leveren.
De kinderen vallen onder Blessed Generation, het totale terrein wordt gezien als een instituut.
De regels schrijven voor dat tijdens de pandemie geen groepen mensen in een instituut mogen
verblijven.
Dat maakt het zo lastig.
Als de pandemie ons één ding heeft laten zien dan is het wel dat thuiszorg goed kan zijn maar dat
het voor veel kinderen en verzorgers rampzalig is.
In Nederland
Eind maart kwam ons gezin naar Nederland.
We mochten in een prachtig huisje aan het water verblijven.
Uren heb ik naar dat water gekeken.
Ik zag de zon opkomen en ondergaan, ik zag de eendjes en de zwanen.
Ik werd overvallen door de rust en de stilte.
Als vanzelf gingen mijn gedachten telkens weer naar de vraag hoe kunnen we kinderen echt een
gezin geven waarbij de veiligheid is gewaarborgd.
Ik moest denken aan de opdracht van Jezus: Zorg voor de weduwen en wezen.
En vroeg me af hoe hij dat zou doen.
En juist toen, daar in de rust en stilte van de natuur, ontstond er steeds meer een plan.
Ik heb veel gesprekken gevoerd met onze managers en sociaal werkers in Kenia.
Zij stonden helemaal achter mijn plan.
De volgende stap, overleg met de overheid kon, worden gezet.
Langzaam kwam er hoop.
Zou dit idee dan echt de oplossing kunnen bieden?
Het plan
Wat is dan het plan?
Gezinswoningen bouwen voor kinderen die er met een volwassen familielid of een andere
volwassene gaan wonen.
Blessed Generation koopt een nieuw stuk grond en bouwt daarop woningen.
Deze woningen komen beschikbaar voor pleegzorg.
De pleegouders en niet Blessed Generation zijn verantwoordelijk voor het gezin.
Blessed Generation helpt met de huisvesting, voeding, medische zorg, sociale begeleiding en
scholing.
Het gezin valt qua verantwoording rechtstreeks onder de kinderbescherming/overheid.
Het gezin is een zelfstandig systeem.
Ik zal u een paar voorbeelden geven.

Stel, acht kinderen van één gezin zijn wees geworden.
De familie wil de kinderen wel helpen maar kan dit niet omdat er in die familie onvoldoende
middelen zijn om de kinderen te huisvesten, te voeden en naar school te laten gaan.
Als iemand vanuit die familie bereid is in een pleegzorghuis te gaan wonen en de zorg van de
kinderen op zich te nemen is dat een mooie oplossing.
Het familielid mag ook de eigen kinderen in het pleegzorghuis opnemen.
Blessed Generation ondersteunt met de huisvesting, voeding, medische zorg, sociale begeleiding en
scholing.
Het familielid, de verzorger, krijgt de wettelijke verantwoordelijkheid en het gezin is gevormd.
Hieronder ziet u een foto van mama Tina die als verzorgster werkzaam is bij Blessed Generation.
Haar eigen kinderen zijn nu volwassen.
Ze wil heel graag een pleeggezin vormen met die kinderen van Blessed Generation die geen thuis
hebben.
Maar haar huis is niet groot genoeg.
Ook kan ze de financiële lasten niet dragen die komen kijken bij het opvangen en opvoeden van
meerdere kinderen.
Toen wij met het personeel spraken over onze ideeën over pleegzorgopvang stond Tina vooraan om
zich aan te melden.
Hier staat ze op de foto met kinderen die nu onder Blessed Generation vallen.
Deze groep mensen kan een pleeggezin worden zoals we dat voor ogen hebben in het nieuwe
pleegzorgproject.

Zoals hierboven beschreven zien wij opvang van de kinderen op een verantwoorde manier
gerealiseerd.
Pleegouders zijn verantwoordelijk.
Zij vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de kinderbescherming.
Blessed Generation ondersteunt daar waar nodig
De uitvoering
Het denkwerk is gedaan en de lijnen zijn uitgezet.
Omdat het een enorm groot plan is hebben we er een zelfstandig woonproject van gemaakt.
Het is een project wat veel geld kost.
We moeten zelf land aankopen en zelf de huizen laten bouwen.
Omdat de kinderen bij Blessed Generation naar school gaan en de voedselvoorziening en sociale
ondersteuning vanuit Blessed Generation komt, is het wenselijk dat de aangekochte grond grenst
aan- of in elk geval zo dicht mogelijk bij de bestaande locaties is gesitueerd.
We zijn blij dat we in Malindi een stuk grond hebben kunnen kopen wat aan deze voorwaarden
voldoet.
Schuin achter de bestaande locatie hebben we grond kunnen kopen en gaan we zes familiehuizen
bouwen.
In nieuwsbrieven noem ik geen sponsoren.
Op Facebook wordt er wel eens melding van gemaakt.
Binnenkort zal er meer op de website komen te staan.
Maar we zijn allemaal zeer dankbaar.
Er zijn heel wat tranen van vreugde en ongeloof gevloeid afgelopen tijd.

Er is uitzicht, er is een plan, er is hoop: Het Lighthouse

project
Het project zal niet Blessed Generation gaan heten maar het Lighthouse project.
De vuurtoren, symbool voor het licht in het donker zodat de schepen niet stranden .
In januari hopen we te starten met de bouw van de eerste zes huizen.

Bent u na dit gelezen te hebben net zo enthousiast als wij en wilt u aan dit mooie project bijdragen?
Hieronder leest u hoe dat kan.
De Muur
Ook een project voor 2021 is de veiligheidsmuur.
In Kenia is het ommuren van het terrein, ook van woningen, noodzakelijk in verband met veiligheid.
In 2020 stortte een deel van de muur om het terrein van Blessed Generation Malindi in als gevolg
van zware regenval.
Het is dan ook noodzakelijk deze muur te vervangen dan wel te repareren.
Maar ook om de woningen van het Lighthouse project moet een muur worden gezet.
Wilt u daarmee helpen?
Het is mogelijk een deel van de muur te sponsoren voor 45 euro per meter.
Dit kunt u doen door het bedrag over te maken naar:
Stichting Blessed Generation Nederland
IBAN: NL59 RABO 0160 2833 45
Ovv: muur
Jezus kwam op aarde om ons hoop te geven.
Laat kerst een tijd van hoop zijn.
Door het nieuws van het lighthouse project met u te delen hoop ik dat ik wat extra licht in uw
huiskamer heb mogen brengen.
Wat een goed nieuws is het!
We wensen u fijne kerstdagen en gezond en gelukkig 2021
Met vriendelijke groet,
Ria en familie en iedereen uit Kenia.
Omdat er dit jaar geen bijeenkomsten zijn waarbij we elkaar kunnen ontmoeten en kunnen horen
over de ontwikkelingen binnen Blessed Generation is er een eindejaarspodcast gemaakt.
Hierin wordt door Ria teruggekeken op 2020 en is er een vooruitblik naar 2021.
U bent van harte uitgenodigd deze podcast te beluisteren via onderstaande link:
Eindejaarspodcast 2020 Blessed Generation met Ria Fennema - YouTube

