Een groet van Blessed Generation Kenia aan u
December 2021
Jambo nieuwsbrief lezers (Hallo nieuwsbrief lezers in het Kiswahili),
Habari (Hoe gaat het In het Kiswahali) ? Mzuri sana (Het gaat goed) !
Laat me starten door iedereen te bedanken voor alle kaartjes, WhatsApp berichtjes en mailtjes
waarin u liet weten aan me te denken, terwijl ik in het ziekenhuis lag met TBC. Ondertussen ben ik
weer uit het ziekenhuis en herstel ik in Nederland bij mijn familie.
Mijn herstel gaat wel even duren waardoor reizen naar Kenia voorlopig uitgesteld moet worden.
Op zich waren we online werken in de corona pandemie al gewend en dat gaat goed.
Met kerst en oud en nieuw is het altijd goed om even te kijken naar wat dit jaar ons gebracht
heeft. Ondanks alle beperkingen door de pandemie kunnen we toch echt zeggen dat er zoveel
moois is gebeurd. Zelfs zoveel dat het eigenlijk teveel is om in een brief te schrijven. Nou hoeft dat
ook niet, want in eerdere nieuwsbrieven ziet u het nieuws door het jaar heen en ook via Facebook
kunt u goed op de hoogte blijven van onze wekelijkse nieuwsberichten.
Om een indruk te geven heb ik met een collega wat mensen gevraagd die of bij BG werken of
mensen die daar hulp krijgen wat zij het mooiste vonden dit jaar. En dat leverde het volgende
beeld op:
Jambo, ik kom uit Nyamira. We zijn allemaal oké en
dankbaar voor uw steun. Ik hoop dat het goed gaat met u
en uw familie.
Onlangs kregen we een heleboel fruitbomen om te planten.
Daar zijn we erg blij mee, want als we ze goed verzorgen
kunnen we straks ons eigen fruit eten.
Fijne feestdagen gewenst en een gelukkig 2022.

Ik ben Seraphina Barongo. Ik heb
afgelopen jaar mijn examen
gedaan van de middelbare school.
Ik had goede cijfers en ben onlangs,
met de steun van Blessed
Generation, gestart aan de
universiteit om ingenieur te
worden.
Mooier kan het niet.

Hallo, mijn naam is Fredy Mochabo.
Ik ben blij dat ik een A (minus) heb gehaald voor het
eindexamen van BG High.
Ik heb ervoor gekozen om verder te gaan in een
medische richting: klinische medicatie en chirurgie. Ik
heb het erg naar mijn zin en ik krijg zo langzaam wel
een beeld welke kant ik in de medische beroepen zal
uitgaan.

De eerste officiële terugkomdag voor universiteitsstudenten (meer dan 80 al). Zo blijven we in
contact met BG.
Ik wil deze gelegenheid graag gebruiken om dank te zeggen aan Mama Ria, Mama Gladys en Mr.
Mbondo voor het organiseren van deze prachtige dag. Ikzelf heb veel geleerd deze dag. Het heeft
een positieve impact op mijn leven en ik weet dat dit ook geldt voor de andere aanwezigen.

Van Alex Rosana Osiemo,
Kenya Coast National Polytechnic

Mijn naam is Edward Ombui Mogusu.
Mijn talent is schrijven en ik ben dankbaar dat BG mij gesteund heeft in het schrijven en publiceren
van mijn eerste boek Mwangi wa Maisha. Op de foto rechts ziet u mij bij BG Mld waar ik boeken
heb gebracht en tijd heb genomen om met de kinderen te zijn in de hoop hen te inspireren.
Een foto zegt meer dan 1.000 woorden!
Vrolijk kerstfeest en gelukkig nieuwjaar van Bennard,
afgestudeerd in 2021 in graphic design. Hij is een van
de afgestudeerden van 2021.

Het is geweldig dat dit jaar het de oud BG-ers is gelukt om twee keer hun oude thuis te bezoeken.
Ik was bij een van de bijeenkomsten en wel die in Nyamira. Het is mooi om te zien hoe BG groeit.
Het is ook mooi om nu als jongvolwassenen iets terug te kunnen doen met een donatie, maar ook
met onze aanwezigheid.
Mbondo, oud BG-er, opgegroeid in BG en werkzaam in communicatie en administratie jongeren.
Veel berichten over de jongeren vandaag.
Dat is mooi, want BG is er voor hen.
Het doet me dan ook een groot plezier u te
mogen melden dat we zijn gestart aan een
nieuw project voor de jongeren van de
toekomst, een pleegzorg project. Een
project waarbij we mensen die wel voor
pleegkinderen of kinderen uit hun familie
willen zorgen maar daar geen ruimte voor
hebben de mogelijkheid geven om dat te
doen. Ongetwijfeld heeft u hier al veel over
gehoord van Ria via eerdere nieuwsbrieven
of Facebook. Aan mij de eer om te zeggen
dat we na een jaar van hard werken nu land
hebben en gestart zijn met de bouw van de
veiligheidsmuur. Daarna kunnen we door
met de bouw van de eerste zes pleegzorghuizen.
Hierover vast meer in het jaar 2022.
Met vriendelijke groet,

Miriam, manager BG Malindi
Door de pandemie heeft het maken van filmpjes voor BG even stil gelegen, maar vanaf januari 2022
kunt u ons weer elke twee weken op maandag verwachten via Facebook en Instagram.
Vrolijke feestdagen en gezond en gelukkig nieuwjaar allemaal. Blijf veilig!
Groetjes Joshua Bahati Katana,
Universiteit en Bg student

Tot slot
Ik hoop dat u genoten heeft van deze brief.
Mocht u goede voornemens hebben, wij zijn naarstig op zoek naar mensen die wel eens als
vrijwilliger een klus willen oppakken. Denk nu niet ‘ik heb niets te bieden’. Het is beter om het om te
draaien en aan te geven wat u kunt. Dan kijken wij wat we ermee kunnen doen, nu of in de
toekomst. Als voorbeeld: ICT mensen hebben we steeds hard nodig, communicatie mensen en
mensen die willen helpen met fondsen werving ook. Dat laatste kunt u heel simpel doen door
bijvoorbeeld te zeggen ‘Ik zoek in het komende jaar één nieuwe sponsor voor BG’. Ook zoeken we
mensen met tijd en bestuurservaring. Kom eens een praatje maken, dat kan geen kwaad.
Houd u ook de nieuwsbrief van BG Nederland in de gaten. Ook daar komen vaak dergelijke
hulpvragen aan de orde. Ontvangt u die nog brief niet? Mail me dan even op riamed43@gmail.com.
Voor we afscheid van u nemen kunt u nog even kijken naar de video boodschap van mij via deze
link: https://www.youtube.com/watch?v=lPvphtmy5rU . Veel kijk en luister plezier.
Prettige feestdagen en maak er wat van, ondanks de lockdown. Wees er voor elkaar.
Vriendelijke groeten,
Ria Fennema,
ook namens Fester en Mariama en Yaro.

