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Beste vrienden van Blessed Generation,
Dit is de nieuwsbrief van Blessed Generation Nederland. Deze is door omstandigheden al een tijdje
niet verschenen. Vanaf nu willen we u ongeveer driemaal per jaar via onze nieuwsbrief een indruk
geven van activiteiten die in Nederland plaatsvinden voor Blessed Generation Kenia. Ook kan het zijn
dat er aandacht wordt gevraagd voor bepaalde acties die we willen ondernemen en waarbij we uw
ideeën of hulp nodig hebben. Deze nieuwsbrief verschilt van de brief van Ria Fennema vanuit Kenia.
Deze laatste gaat over Kenia en Ria en haar gezin. Mocht u die brief nog niet krijgen maar wel graag
willen ontvangen dan mag u een mailtje sturen naar Ria. Haar mail adres is riamed43@gmail.com.

Acties in Nederland
In de afgelopen maanden zijn er vanuit Blessed Generation weer leuke acties georganiseerd en er
staan ook nog een paar dingen op de planning. Hieronder leest u er meer over.

Mooie actie door Sterre!
Sterre is de kleindochter van Ingrid en Bram van Berg. Misschien heeft u hen weleens ontmoet of
gesproken. Ingrid is al lang verbonden aan Blessed Generation en o.a. coördinatrice kindsponsoring.
Hier een verhaaltje van Sterre zelf:
‘Hallo, ik ben Sterre Fay. Ik ben 9 jaar oud. Mijn oma is
vrijwilliger voor Blessed Generation. Daardoor kwam ik
op het idee om iets voor Blessed Generation te doen,
want ik vind het belangrijk dat kinderen in Kenia net zo’n
goed leven hebben als ik. Daarom heb ik sieraden
gemaakt en verkocht. Daarmee heb ik 100 Euro
opgehaald. Oma en ik hebben contact gehad met Ria en
gevraagd wat er nodig is in Kenia. Ik heb besloten dat ik
het geld ga geven voor schoenen voor de kinderen.
Ik heb gekozen om sieraden te maken, omdat ik erg
creatief ben. Ik heb er veel plezier in om dit te doen en zo
maak ik ook andere kinderen blij.’
Groetjes, Sterre Fay Paping
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Gift 50 jarig huwelijk Adrie en Stella de Jong
De ouders van onze ambassadeur Bob de Jong,
Adrie en Stella, vierden hun 50ste trouwdag; Hier
is hun verhaal.
‘Donderdag 26 augustus werden we al vroeg
verrast met gezongen felicitaties voor ons 50
jarige huwelijk. Prachtig gezongen door de
kinderen van Blessed Generation, met
verschillende scholen en klassen, en mooi
gemonteerd door Joshua Katana, een student
van Blessed Generation. Wij hebben deze
felicitaties meerdere keren met kippenvel zitten
kijken.
Ondanks de corona beperkingen hebben wij een leuk feest kunnen vieren met onze familie en
vrienden, met een heerlijk diner en live muziek. De muziek werd verzorgd door de eigen familie
die hun tafel af en toe ruilden met de drum, piano en microfoon. Na het voorgerecht kwamen de
petjes en mutsen voor een quiz ‘petje op petje af’, georganiseerd door de kinderen en kleinkinderen.
Wie kent het bruidspaar het beste, met leuke vragen en verrassende antwoorden. En voor de winnaar
een toepasselijke prijs: een mooie foto van het bruidspaar.
Wij hebben een prachtige avond gehad. Ook was het mooi om de reacties te horen dat wij ons
cadeaugeld aan Blessed Generation doneren. Het ontvangen bedrag van 500 Euro hebben wij
verdubbeld. In overleg met de stichting wordt deze 1.000 Euro besteed aan meubels voor de eetzaal
in Malindi. Wij gunnen de kinderen en het personeel een fijne omgeving om op te groeien en te
werken.’
Adrie en Stella

Bob en Arie tijdens een bouwreis in Kenia

Nieuwe eetzaalmeubilair
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Hartverwarmende acties
Sportkleding
De handbalvereniging in Heemskerk heeft alle sportkleding gedoneerd en daar tevens mooie sporttassen bijgedaan. Wat prachtig!

Warmte
Netty Schraal en vrienden breien en
haken al jaren heel wat af. Dekens en
mutsen en sjaals. Alles komt via KLMstewardessen aan in Kenia. Prachtig ziet
het eruit allemaal.
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Help mee, werf één sponsor erbij dit jaar
Het blijft altijd een uitdaging om genoeg geld te vinden voor projecten in Kenia. Vele mensen denken
mee. Zo hebben we nu een team van vrijwilligers onder de noemer ‘fondsenwervingsteam’. Zij
kwamen met het idee om al onze vrienden aan te moedigen één sponsor erbij te vinden in dit jaar.
Misschien heeft u daar nooit bij stil gestaan, maar als u er één sponsor bij zoekt en alle andere
vrienden doen dat ook, dan zouden we het aantal donateurs kunnen verdubbelen en dat zou de
financiële druk kleiner kunnen maken. U kunt dit op diverse manieren doen. Bijvoorbeeld door uw
vrienden en familie te vertellen over Blessed Generation of door in uw buurt te kijken of er bedrijven,
kerken, of stichtingen zijn die openstaan voor een sponsorverzoek van Blessed Generation.
Daarom is ons verzoek: denk met ons mee en ga de
uitdaging aan. Zoek er één sponsor bij. Begin in uw eigen
buurt – kijk naar de lokale stichtingen – Rotary clubs –
kerken – scholen. Mocht u hulp nodig hebben met het
maken van een aanvraag, stuur dan even een mailtje naar
Ria op mailadres riamed43@gmail.com. Zij adviseert en
helpt u graag daarmee.
Mocht u dit kaartje in uw huis of op uw werk willen zetten,
laat dat dan via de mail even weten en we sturen het u op.

Decemberactie vakbond
Al vele jaren is er een actie van de vakbond van UnieNFTO. De eerste jaren was iedereen wat
voorzichtig, maar na vele jaren van positieve ervaringen weten we dat het helemaal goed zit. Hoe
werkt het: In de bijlage treft u een formulier aan. Dat mag u invullen en tekenen. Dat betreft een
gratis proeflidmaatschap. U krijgt dan één keer een kennismakingspakket in uw brievenbus en verder
niets. U hoeft het ook niet op te zeggen; gewoon helemaal niks. Voor elk ingevuld formulier krijgt
Blessed Generation 5 Euro. De minimale leeftijd om mee te doen is 16 jaar en er mogen twee
deelnemers zijn per adres. Dat is dus per adres alweer 10 Euro voor Blessed Generation. Maximaal
kunnen we hiermee 10.000 Euro ophalen.

Doet u mee? Het formulier zit in de bijlage en dit kunt u printen, invullen en opsturen naar de
secretaris van BG Nederland:
Yassine Mouman
Giekstraat 5 B
8935 LT Leeuwarden
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Tot slot
Mocht u zelf een actie hebben gedaan of
medewerking zoeken voor een actie, dan mag u
ons dat laten weten, want dan schrijven we daar
graag een stukje over.
We wensen u een fijne tijd en danken u hartelijk
voor uw steun.
Met vriendelijke groet,
het bestuur van Blessed Generation Nederland
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