december 2020 Nederland
Jambo nieuwsbrieflezers/hallo in het Kiswahili
Habari/hoe gaat het?
Mzuri sana/het gaat goed
Het is december, de maand waarin we normaal gesproken naar Nederland komen, bijeenkomsten
organiseren en velen van u ontmoeten met een hapje en een drankje.
Helaas is dat alles dit jaar niet mogelijk.
Tijdens de bijeenkomsten is er altijd aandacht voor diverse acties die worden gehouden ten bate van
Blessed Generation.
Ook de jaarlijkse actie van het ROC Friese Poort wordt dan altijd even benoemd.
Omdat ik deze actie nu niet tijdens een bijeenkomst bij u onder de aandacht kan brengen doe ik het
via deze nieuwsbrief.
Gewoon om u te laten zien wat de Friese Poort voor ons doet: leerlingen van de afdeling uiterlijke
verzorging bieden schoonheidsbehandelingen aan.
De opbrengst van deze behandelingen komen ten goede van Blessed Generation.
Vanuit deze actie ontstaan soms ook weer nieuwe acties.
Zo werd er vorig jaar appeltaarten gebakken.
Dit jaar zou een high tea worden georganiseerd.
Helaas kon deze vanwege de maartregelen niet door gaan.
Wat zijn we blij met acties als deze, want naast dat het geld opbrengt (wat natuurlijk heel hard nodig
is), wordt ook Blessed Generation op deze manier steeds een stukje meer bekend.
Een van de acties die jaren geleden voort kwam uit de acties van ROC
Friese Poort is de vakbond actie. Voor ieder ingevuld formulier voor de vakbond ontvangt Blessed
Generation 5 Euro.
Deze actie brengt voor Blessed Generation ongeveer 10.000 Euro op.
Tijdens de jaarlijkse december bijeenkomsten werd dit verder toegelicht en werden de formulieren
verspreid.
Ook verspreiden zowel leerlingen als docenten van het ROC deze formulieren tijdens sociale
activiteiten.
Helaas is dat allemaal dit jaar niet mogelijk.
Mocht u in het verleden dit formulier hebben ingevuld en ook dit jaar weer mee willen doen, dan
mag u mij een mailtje sturen.
Ik zal u het formulier mailen.
Mijn email adres is: riamed43@gmail.com

Ik ga elk jaar zelf naar het ROC Friese Poort om de leerlingen te vertellen over Blessed Generation.
Dit jaar hebben we digitale ontmoetingen georganiseerd.
We blijven zo zoeken naar nieuwe wegen en mogelijkheden.

Over digitaal gesproken….de afgelopen periode heb ik digitaal mee mogen doen aan een onderzoek
dat werd uitgevoerd door Nederlandse studenten.
Het betreft een onderzoek naar de negatieve beeldvorming rond weeshuizen en vrijwilligerswerk.
Vrijwilligerswerk blijkt wel degelijk zinvol en het zonder meer sluiten van weeshuizen is geen optie.
Ik ben erg blij dat er onderzoek naar gedaan wordt en heb er dan ook met plezier aan meegewerkt.
Daarnaast heb ik samen met mijn collega Gladys uit Kenia mogen meewerken aan een podcast voor
en door medische studenten.
Het onderwerp van de podcast is: “Hoe wordt in Kenia met Corona omgegaan”. Bijzonder en leuk
om zo met elkaar verbonden te zijn en samen aan iets te werken.
Hoe gaat het nu in Kenia
Op dit moment mogen de klassen 4 en 8 van de lagere school weer naar school.
Op de middelbare scholen mogen alleen de examenkandidaten, de vierdejaars, naar school.
Normaal zouden de examens al geweest zijn maar die zijn uitgesteld naar halverwege het jaar 2021.
Andere opleidingen zoals technische scholen en universiteiten zijn grotendeels begonnen. Veelal nog
wel online.
In de opvanghuizen is een deel van de kinderen terug bij Blessed Generation.
Een aanzienlijk deel verblijft toch nog steeds bij opa’s en oma’s of oudere broers en zussen of
vrienden.
Het is niet makkelijk. Maar we zijn erg dankbaar voor alle hulp die we kunnen en mogen bieden in de
vorm van voeding, medicatie en mentale ondersteuning.
Dank u wel voor uw steun hierin.

Speciaal onderwijs
Al 2 jaar spreek ik op de bijeenkomsten over de wens om bij de school in Nyamira een aangepast
lokaal voor gehandicapte kinderen te realiseren.
Kinderen met diverse handicaps bezoeken nu al de school van Blessed Generation in Nyamira.
Er is door de overheid een docent aangesteld speciaal voor deze groep kinderen. Ze krijgen nu nog

les in de bibliotheek of gewoon buiten.
Maar wat is het fijn dat het door een bijdrage van Wilde Ganzen mogelijk is geworden een
aangepast lokaal te realiseren.
De bouw vordert gestaag en binnenkort zal het klaar zijn. U kunt de vorderingen ook via facebook
volgen.

U bent voor nu weer op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen zowel hier als in Kenia.
Ik hoop voor de kerst nog met een nieuwsbrief te komen met daarin bijzonder nieuws (uit Kenia).

Vriendelijke groeten,
Kwaheri (tot ziens)
Ria Fennema en familie

