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Jambo nieuwsbrieflezers
Wat fijn dat u weer even de tijd wilt nemen om deze brief te lezen .
Meestal kan ik vooral positieve dingen schrijven. Vooral als het gaat om de resultaten die we
behalen op de scholen en in de hulpverlening: Kinderen die naar school kunnen of hun opleiding
hebben afgerond en nieuwe bouwprojecten die van start gaan zodat er nog meer kinderen geholpen
kunnen worden. Een leven van liefde en hoop dat soms mooie foto’s zoals hieronder oplevert.

Maar achter een glimlach schuilt soms veel verdriet.
In de loop der jaren zijn er bij ons ook veel mensen overleden en hebben kinderen hun ouders
verloren. Mensen overlijden aan ziektes als aids, tuberculose en ook mazelen. Al deze ziekten
bestaan gewoon nog in de wereld en we krijgen er dagelijks mee te maken. Het is dan ook niet zo
verwonderlijk dat, als je met zieken contact hebt, je zelf soms ook ziek wordt of besmet raakt.
Uiteraard zijn we altijd erg voorzichtig en natuurlijk zijn we ingeënt. Maar dat is geen garantie dat je
niet ziek wordt (net als met Covid). Zo is het gekomen dat ik besmet ben geraakt met de tuberculose
bacterie. Ik zal u wat uitleg geven over tbc omdat het in Nederland niet (meer) zo bekend is. Mensen
kunnen besmet raken met tbc zonder dat er klachten ontstaan. Je weet dan dus niet dat je het bij je
draagt. 25 % van de wereldbevolking is besmet. Maar zolang je geen klachten hebt ben je niet
besmettelijk voor anderen. De tbc bacterie wordt onder controle gehouden door het immuun
systeem en blijft vaak gewoon op non actief (latent-, of slapende tbc). De tbc kan soms zonder
aanwijsbare oorzaak actief worden. Vaak is het doordat het immuunsysteem het even af laat
afweten. De tbc gaat door het lichaam, komt vaak in de longen en je wordt ziek. Je verliest gewicht
en conditie. Dat is nu dus bij mij het geval. Mijn immuunsysteem heeft even een inzinking gehad en
de tbc is in de aanval gegaan. Voor ons totaal onverwacht. Ik heb al eens tbc gehad en zou dan in
principe, net als bij een vaccinatie, beschermd moeten zijn. Ik ben opgenomen in het tuberculose
centrum in Haren waar ik nu word behandeld. De tbc is goed te behandelen. Hoelang de opname
gaat duren weten we nog niet. Het gaat weken tot maanden duren. Ik heb er vertrouwen in dat het
goed komt. Ik heb hier een eigen kamer met computer en telefoon zodat ik wel gewoon mijn werk
kan doen. Toch wilde ik u via deze weg op de hoogte brengen van de situatie zodat u weet wat er op

dit moment in ons leven speelt. Mocht u vragen hebben dan kunt u mij altijd mailen via
riamed43@gmail.com
Nu genoeg over mij. Tijd voor nieuws uit Kenia.
Alumni (afgestudeerden)
Door de jaren heen hebben veel kinderen hulp gekregen bij of via Blessed Generation. Velen zijn nu
ook al volwassen en hebben zelf een eigen leven opgebouwd buiten Blessed Generation. Deze
groep volwassenen wordt steeds groter. Het is leuk u te kunnen vertellen dat een deel van die groep
jongvolwassenen afgelopen week naar Blessed Generation in Nyamira is gereisd. Ze hebben daar de
kinderen bezocht. Ze brachten slippers mee voor de kinderen en namen de tijd om met de kinderen
te spelen. Ook gingen ze met de kinderen in gesprek om zo de kinderen te motiveren en te laten zien
dat er veel mogelijk is als je bij Blessed Generation woont. Momenten om dankbaar voor te zijn.

Malindi
In Malindi is al jaren sprake van “gedoe” over land. Wat is nu van wie. Het is een ingewikkeld
gebeuren. Een van de redenen dat het zo ingewikkeld en onduidelijk is, is dat de documentatie van
land (zoals in Nederland het kadaster) pas is ontstaan in de koloniale tijd. Maar nog steeds is het niet
overal goed geregistreerd en zijn de afmetingen vaak onduidelijk. Zo heeft ook Blessed Generation
Malindi dus ook problemen met de afmetingen van het land. Buren die zeggen dat we hun land in
gebruik hebben en andere stukken land zouden weer bij Blessed Generation horen. Er zijn in Kenia
ook echt wel landmeters maar die komen dan weer met verschillende afmetingen. Daardoor kan het
jaren duren voor er duidelijkheid is en kun je wat met het land waarvan je denkt dat het jouw land is.
Maar er is goed nieuws: aan één kant zijn nu de problemen opgelost. Er is duidelijkheid over de
erfgrens. We zijn nu een nieuwe muur om het terrein aan het bouwen. Ook zal de weg worden
omgelegd en langs de nieuwe muur gaan lopen.

Nieuwe studenten
Misschien herinnert u zich nog wel dat ik in een eerder nieuwsbrief schreef dat alle studenten van
Blessed Generation High zijn geslaagd voor hun eindexamen. Geweldig is dat, beter kan niet. De
volgende stap is dat al deze jonge mensen nu dus door kunnen met een vervolgopleiding. Nooit
eerder hadden we zoveel starters op de universiteit. 31 jongeren gaan dit jaar door naar een
vervolgopleiding.
Enkelen hebben een groet voor deze nieuwsbrief:

We zijn blij met de kansen die Blessed Generation ons biedt. We mogen starten met een
vervolgstudie. Wij 4-en gaan naar Kiambu Institute of Science en Technologie. Wij danken u voor uw
support aan de Blessed Generation studenten.
Dit was voorlopig weer even het nieuws dat ik graag met u wilde delen.
Ik wens u alle goeds.
Kwaheri (tot ziens)
Ria Fennema

