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Juli 2022 

 

Helpen helpt gewoon echt ! 

Jambo nieuwsbrief lezers (hallo in het Swahili)  

Habari (hoe gaat het)  

Mzuri sana (het gaat heel goed)  

 

In deze nieuwsbrief is er weer veel met jullie te delen. 

Communicatie: 

Veel mensen ontvangen de nieuwsbrief, anderen volgen Blessed Generation via  Facebook of 
Instagram. Er zijn mensen die “nieuwsbrief moe” zijn, anderen willen liever helemaal af van de social 
media. Het is zoeken naar de juiste manier van communiceren met belangstellenden en betrokkenen 
bij Blessed Generation. We hebben ons binnen het team van Blessed Generation de vraag gesteld 
hoe we zo veel mogelijk mensen bereiken op een passende manier. Wij zijn tot de conclusie 
gekomen dat WhatsApp door heel veel mensen wordt gebruikt en dat we dat heel goed kunnen 
inzetten.   

Ook voor mij is WhatsApp een fijne manier om te communiceren. Ik kan snel en gemakkelijk foto’s, 
video’s en berichten delen. We hebben dan ook besloten voor Blessed Generation Nederland een 
telefoonnummer aan te vragen zodat we via WhatsApp kunnen gaan communiceren.  Als u zich 
aanmeldt krijgt u regelmatig appjes. U kunt niet in via die App groep reageren. Het lijkt mij een 
mooie manier om u snel en gericht op de hoogte te houden van het laatste nieuws van Blessed 
Generation Kenia. 

U kunt zich op de volgende manieren laten toevoegen aan de verzendlijst: 

U stuurt een appje naar Blessed Generation Nederland. Telefoonnummer: 0620777309 met de 
vermelding van uw naam en dat u via WhatsApp op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws. 

 U kunt ook de QR code hieronder scannen en u op deze manier toevoegen. 
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Ik hoop dat we op deze manier een leuk contact met elkaar kunnen gaan onderhouden. 

 

Nieuws uit Kenia 

Pleegzorg project: 

In de vorige brief schreef ik over de start van  het pleegzorg project. Ondertussen zijn we al weer veel 
verder. Als u op deze link drukt (Ctrl + linkermuisknop) dan krijgt u een filmpje te zien dat gemaakt is 
voor de stichting Pharus. Deze stichting is sponsor van het pleegzorg project. 

https://www.youtube.com/watch?v=cYMRfr7kGw4 

Wat wordt het mooi hè. 

Onderwijs: 

Als gevolg van de corona pandemie is het schoolsysteem behoorlijk op zijn kop gezet. De vakanties 
zijn verschoven en de examens vinden in een andere periode plaats. Daardoor vindt ook de 
doorstroming van leerlingen in een andere periode dan we gewend zijn, plaats. 

Voor onze vrijwilligers in Nederland komt er daardoor nu weer een drukke periode aan. Veel 
sponsoren zullen worden benaderd omdat hun sponsorkind van school verandert of al veranderd is.  

De examens zijn dit jaar weer hartstikke goed verlopen en we zijn trots op alle studenten. Ook dit 
jaar kunnen weer heel veel jongeren door naar de middelbare school, hogere beroepsopleiding of 
universiteit. Het is mooi om te zien dat de start van Blessed Generation High een succesvolle 
beslissing is geweest. Voorheen konden er slechts een handvol studenten doorstuderen. Nu kan 
maar een handvol studenten dit niet.  

Het aantal studenten op vervolgopleidingen is nog nooit zo hoog geweest. 

Ook studeren er dit jaar weer een aantal studenten af. 

Zie hier een filmpje van een van de studenten : https://www.youtube.com/watch?v=v-r8u4XSZz8 
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Veel nieuwe gezichten: 

Er zijn ook weer een aantal nieuwe kinderen komen wonen bij Blessed Generation.  

Hieronder een paar foto’s van de  kinderen die onlangs opgenomen zijn. 

 

 

Op dit moment krijgen meer dan 1000 kinderen hulp via Blessed Generation.  

Voor bedrijven is het goed om te weten dat kind sponsering valt onder donaties. Daardoor  is het 
voor honderd procent van de belasting aftrekbaar. 

Voor de lezer van deze nieuwsbrief: U kunt misschien bedrijven in uw omgeving op de LinkedIn 
pagina van Blessed Generation wijzen.  Daar worden bedrijven die maatschappelijk verantwoord 
ondernemen via Blessed Generation Nederland genoemd.  

Ik weet natuurlijk dat mensen die deze nieuwbrief lezen al van alles doen en erg betrokken zijn bij 
Blessed Generation. Wij doen wat we doen tenslotte dankzij uw steun. Maar, zegt het voort. Hoe 
meer sponsoren, hoe meer kinderen we een kansrijke toekomst kunnen bieden. 

Dit jaar kreeg Blessed Generation een brief van Margaret. Het is een brief voor u allen. Een brief die 
laat zien hoe belangrijk het is om te helpen. Met haar verhaal sluit ik deze nieuwsbrief af.  
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Beste Blessed Generation,  

Dank voor jullie continue liefde en support in de afgelopen 4 jaar.  Al het 
succes dat ik had op de universiteit was een direct resultaat van de 
werkhouding en waarden en normen die jullie me hebben bijgebracht al op 
zeer jonge leeftijd. Al die lessen neem ik mee nu ik begin aan een nieuw 
hoofdstuk. Ik zou hier nu niet staan met dit diploma in mijn hand als jullie 
er niet waren geweest  om me continue te motiveren. 

Dank jullie allen Blessed Generation, ik hou van jullie van hier tot de maan  
en woorden kunnen eigenlijk niet omschrijven hoe dankbaar ik ben voor 
jullie support in mijn afstudeer reis. Jullie maakten alles wat onmogelijk 
was mogelijk voor mij. Afgestudeerd met een graad in Communicatie en 
PR van de universiteit in Kabianga is het meest dierbare geschenk dat een 
kind kan wensen. Altijd hebben jullie naast me gestaan – ook wanneer ik 
doelloos rond dobberde in een zee van depressie. Dit is me gelukt dankzij 
jullie. Dank jullie wel. Moge God jullie zegenen. Ik ben eeuwig dankbaar. 

Groeten, 

Margaret Nyambura Waithera 

 

Ik heb geprobeerd u via deze weg weer te informeren over de ontwikkelingen in - en resultaten van 
Blessed Generation Kenia. 

We hopen in het najaar weer presentaties te kunnen gaan verzorgen in Nederland. Hierover volgt 
uiteraard nog nader bericht. 

Kwaherie (tot ziens)  

Ria Fennema en team   
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