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Maart 2022 
 

Beste vrienden van Blessed Generation. 

 

 

Waar zouden we toch zijn zonder de inzet van jullie allemaal? 

Ieder op zijn of haar eigen manier – financieel of praktisch – iedereen heeft een eigen 
bijdrage waardoor BG als team van vrijwilligers sterk staat . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaar 2021 mochten we 
afsluiten  met Mary  onze 
oliebollenbakster.  

Al meerdere jaren bakt ze 
oliebollen voor BG. Ze heeft een 
traditie van gemaakt. Ze verkoopt 
de oliebollen op op oudjaarsdag – 
Ook deze keer weer een prachtige 
opbrengst. 

Dank je wel, Mary! 
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In het jaar 2022 werden verrast door opnieuw een collecte opbrengst vanuit de kerk uit 
Wapsterveen – hoe zit dat ? Hier het verhaal van Hartger Mijhuizen – voormalig bestuurslid 
BG Ndl)  

 

 

Verlenging steun vanuit Kerk Wapserveen 
 
Iets over de kerk 
De kerk van Wapserveen is een dorpskerk en wil graag openstaan voor mensen met diverse 
achtergronden. Er is een vaste liturgie maar iedere voorganger heeft de vrijheid om hiervan af 
te wijken of deze op persoonlijk wijze in te vullen. Tijdens de bijeenkomsten zingen we uit 
het Nieuwe Liedboek. Een groep lectoren, bestaande uit gemeenteleden en ambtsdragers, ver-
zorgt tijdens de bijeenkomsten een lezing. 
Het pand staat tegenwoordig op de lijst van rijksmonumenten. Westelijk van de kerk staat de 
enige overgebleven klokkenstoel in Drenthe. In 1997 en 2007 is hij gerestaureerd. Eerder 
stonden er nog zeven soortgelijke klokkenstoelen bij Drentse kerken. 
 
Goed doel en verlenging 
Om de twee jaar kiest de kerk een goed doel. In deze twee jaar voorziet de kerk in financiële 
hulp en betrokkenheid. Na twee jaar wordt bekeken of het verlengd wordt. Het kan ook zijn 
dat er een ander goed doel wordt gekozen. 
 
Op 7 februari (eind periode van twee jaar) heb ik wederom een presentatie gehouden over de 
stand van zaken bij Blessed Generation. Men was erg enthousiast wat resulteerde in een ver-
lenging van twee jaar!  
Daar zijn de kerk, Blessed Generation en ik erg blij mee! 
 
Met vriendelijke groet ; Hartger Mijhuizen  
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Dan van totaal andere orde : Voetbal. 

Niks is meer internationaal als sport en 
muziek . Het is dan ook prachtig om hierin 
samen te kunnen te werken . In Kenia vinden 
de kinderen voetbal geweldig maar voetbal 
schoenen zijn een luxe en staan niet in het 
budget . Jammer want om mee te doen aan 
toernooien zijn de schoenen wel verplicht. En 
dan deze mooi actie… – lees maar even mee  

	
Hallo	mijn	naam	is	Sanne	van	der	Lei	en	ik	ben	op	dit	moment	student	op	de	
Friese	Poort	op	de	afdeling	uiterlijke	verzorging. 
Ieder	jaar	zet	mijn	opleiding	zich	in	voor	de	weeshuizen	in	Kenia	en	aangezien	wij	
als	school	een	erg	goede	band	hebben	met	Ria	en	graag	wat	willen	doen	om	deze	
kinderen	in	het	weeshuis	een	goede	toekomst	te	bieden.	 
Nu	ben	ik	een	actie	gestart	voor	deze	kinderen.	Ik	zag	hoe	graag	de	kinderen	daar	
voetballen,	maar	ik	miste	1	ding	en	dat	waren	voetbal	en	of	sportschoenen.	Niet	
iedereen	had	schoenen	aan	en	ik	vond	dat	hier	verandering	in	moest	komen. 
 
Zelf	heb	ik	jarenlang	gevoetbald	en	weet	als	geen	ander	hoe	snel	kinderen	uit	hun	
voetbal	en	sportschoenen	kunnen	groeien.	Dus	ik	heb	een	doos	gemaakt	en	
contact	gezocht	met	mijn	oude	basisschool	Dr.J	
Botkeskoalle	om	voetbal/sportschoenen	in	te	
leveren,	zodat	de	kinderen	in	het	weeshuis	van	
Kenia	er	weer	gebruik	van	kunnen	maken.	 
De	kinderen	van	de	Dr.J	Botkeskoalle	hebben	
fanatiek	hun	schoenen	ingeleverd	en	we	hebben	in	
totaal	35	paar	schoenen	opgehaald! 
De	schoenen	zijn	in	verschillende	maten,	zodat	
iedereen	er	gebruik	van	kan	maken	in	het	
weeshuis.	 
De	schoenen	worden	meegenomen	door	de	
stewardessen	van	KLM	en	dan	komen	ze	in	een	
mooie	kast,	zodat	iedereen	een	paar	kan	pakken	om	
even	lekker	te	gaan	voetballen.	 
 
Sanne	van	der	Lei 
Schoonheidsverzorging	 
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Bevlogen mensen  

Een hele bijzondere ontmoeting in de afgelopen periode is wel die met Sasa. Sasa zet zich in 
voor de stichting NOFAM die als doel heeft miljoen kinderen van een sponsor te voorzien .. 
Blessed Generation heeft nog zoveel kinderen die een sponsor zoeken en wat is het dan ook 
geweldig dat we met elkaar gaan samenwerken om kinderen te helpen aan een sponsor. Zijn 
we allemaal gewend aan sponsor brieven per mail en post – NOFAM doet dit allemaal 
anders en alles gaat via een app. Verlaten we onze huidige werkwijze – nee zeker niet. We 
zijn hartstikke blij met het huidige kindsponsor systeem en ook alle vrijwilligers die zich hier 
voor inzetten. Maar NOFAM kan wel mooi zijn voor ons om nieuwe mensen te vinden die 
willen helpen maar ook kan het fijn zijn voor u – neem maar eens een kijkje op de website 
van NOFAM. Het is heel digitaal allemaal en misschien juist wel leuk voor scholen of kerken 
en jongeren om via deze weg kennis te maken met mogelijkheden om op goede manieren 
doelen te ondersteunen in de wereld – zodat iedereen zijn steentje bij kan dragen. NOFAM 
werkt samen met BG Nederland – partner BG Nederland en BG Kenia . 

Deze samenwerking is tot stand gekomen dankzijIngrid van de Berg en Rien van Ast en Ria 
Fennema en  Saša Radovanović 
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Vrijwilliger aan het woord : 

Dankbaar mogen we zijn dat er mensen zijn die zich al lang vrijwillig inzetten voor Blessed 
Generation . Wie zijn ze en waarom doen ze dat ? In de komende nieuwsbrieven willen we  een 
aantal van deze mensen aan u voorstellen . Zo Marscha Land bv .Marscha kwam in Kenia al 
voor dat Ria en kwam – sterker nog ze is degene die Ria alles voorlichting gaf over wat ze kon 
verwachten als ze daar naar toe zou gaan . Nu jaren later is de naam Marscha land misschien bij 
u bekend als contact persoon bij kind sponsoring of heeft u haar en haar familie ontmoet bij 
een presentatie van de Fennema’s .Hier het verhaal van Marsxcha zelf:    

Mijn naam is Marscha Land. Sinds 1999 ben ik bij de stichting betrokken. Ik heb het geluk 
gehad dat ik een half jaar als vrijwilliger mocht werken in het opvangcentrum Spirit of Faith in 
Ruiru, toen nog een lagere school met 90 kinderen.  Een heel bijzondere en onvergetelijke 
ervaring. Ik heb daar met eigen ogen kunnen zien hoe liefdevol kinderen opgevangen worden 
en hoe gemotiveerd de kinderen zijn iets van hun leven te maken. Ik werd daar zo enthousiast 
van het lesgeven aan kinderen dat ik mij bij terugkomst liet omscholen tot leerkracht. Tot op de 
dag van vandaag vertel ik de kinderen in mijn klassen over Kenia. Het is zo belangrijk dat 
kinderen overal ter wereld naar school kunnen gaan. Ik vind het bewonderenswaardig dat er 
inmiddels meer dan 800 kinderen dankzij  Blessed Generation onderwijs hebben mogen volgen. 
Daar mag u als sponsor natuurlijk ook erg trots op zijn.   

Ik vind het fijn mijn steentje te kunnen bijdragen, als sponsor en als vrijwilliger bij de stichting 
Blessed Generation. Eens in de zoveel jaar organiseren we op school een sponsorloop en 
rennen we zoveel mogelijk kinderen in Kenia naar school. Onderwijs is de sleutel tot succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nou dit was zover weer deze nieuwsbrief . 

Koningsdag staat voor de deur !  

We zijn erg nieuwsgierig of mensen zijn die acties gepland hebben – mocht u plannen 
hebben laat het ons weten . Koningsdag staat alweer voor de deur – een koningsdag zonder 
corona schaduw – kunnen we weer een vrijmarkt houden – kunnen we pannenkoeken 
bakken? Laat het ons weten als u plannen heeft via riamed43@gmail.com.   Dank u wel voor 
inzet voor Blessed Generation  Nederland . 
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Met vriendelijke groet ; Rien ; Wim ;  Yassine en Judith    


