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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Blessed Generation Nederland. Onze stichting werft fondsen voor de 

verbetering van de leefomstandigheden en de opleiding van (wees)kinderen die Blessed Generation Kenia 

onder haar hoede heeft. 

 

Met dit jaarverslag willen wij u inzicht geven in onze activiteiten van het afgelopen jaar en leggen wij in het 

jaarrekeningdeel van dit verslag financiële verantwoording af. 

 

Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons 

opnemen. 

 

Wij hopen dat dit verslag u de inspiratie geeft om ons te blijven volgen en steunen. 

 

Blessed Generation Nederland 

 

 

W. Fennema 

Penningmeester 
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Bestuursverslag 2018 
 

Algemene informatie 
 

Statutaire naam Stichting Spirit of Faith 

Ook genoemd Blessed Generation Nederland 

Statutaire zetel Hurdegaryp 

Rechtsvorm Stichting 

Datum oprichting 07-07-2003 

Kamer van Koophandel 01100560 

ANBI 8145.90.998 

 

In 2018 waren er geen wijzigingen in de juridische structuur. Ook de statutaire doelstellingen zijn in het 

verslagjaar onveranderd gebleven. 

 

Giften aan de stichting zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting op grond van de op 15 juli 2003 

afgegeven verklaring dat de stichting is aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de 

successiewet 1956 en de toekenning ingaande 1 januari 2008 van de status Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). 

 

Doelstelling 
 
De stichting heeft tot doel om het cultureel en sociaal werk in Afrika te ondersteunen, de 

leefomstandigheden te verbeteren, de opleiding van (wees)kinderen in het algemeen en die van Blessed 

Generation Children’s Homes in Kenia in het bijzonder, en verder al hetgeen wat met een en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 

woord. 

 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

De stichting is niet belastingplichtig in het kader van de BTW en de vennootschapsbelasting. 

 

Samenstelling van het bestuur 
 
Bestuurssamenstelling op 31 december 2018: 

- Mevrouw C. Soer, Wapserveen                                        Voorzitter 

- Mevrouw R.H. Kooistra-Jansma, Kortehemmen               Secretaris 

- De heer W. Fennema, A.A., Hurdegaryp                             Penningmeester 

- Mevrouw E. Verburgh, Wommels                                        Contactpersoon Communicatie & PR 

- De heer R. Schultz, Zwolle     Contactpersoon Vrijwilligers 

 

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en hebben in dit boekjaar tevens afgezien van vergoeding 

van gemaakte kosten. 

 



 

 Pagina 4  Beknopt jaarverslag 2018 Blessed Generation Nederland 

 

Activiteiten 
 
Net als in voorgaande jaren werft Blessed Generation Nederland (BGN) fondsen voor de NGO Blessed 
Generation in Kenia. Deze NGO is een Charitable Children Institution en heeft tot doel om kinderen in nood 
in een veilige omgeving te laten opgroeien tot zelfstandige Keniaanse burgers. Onderwijs speelt een 
belangrijke rol in deze hulp. Blessed Generation biedt kinderen basis- en vervolgonderwijs en ondersteunt 
waar mogelijk het volgen van een beroeps-of universitaire opleiding. Dankzij de hulpprogramma’s van 
Blessed Generation hebben ruim 332 kwetsbare kinderen een beter thuis en volgen 768 goed onderwijs. 
 

Bij de fondsenwerving richten wij ons op 'kindsponsors', particuliere giften, acties van scholen en kerken, 

bedrijven, steun vanuit maatschappelijke organisaties en vermogensfondsen. Met veel creativiteit haalt 

BGN jaarlijks ruim € 500.000 op, die geheel aan de doelstelling kan worden besteed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur wordt ondersteund door meerdere teams van vrijwilligers waarmee intensief contact wordt 

onderhouden. Zowel bestuursleden als vrijwilligers hebben presentaties verzorgd bij o.a. kerken, service 

clubs en op scholen. Vrijwilligers uit het hele land organiseerden regelmatig fondsenwerfacties, 

bijvoorbeeld een sponsorloop, kledingbeurs, tennistoernooi of doneeracties via sociale media. Hierbij 

konden zij indien nodig op ondersteuning van het bestuur rekenen. 
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Het bestuur van BGN vergaderde in 2018 zes keer. In december heeft de manager van Blessed Generation 

Kenia, Ria Fennema, de ontwikkelingen in Kenia persoonlijk toegelicht in een bespreking.  

Naast de vergaderingen hebben de BGN bestuursleden veelvuldig contact met elkaar en waar nodig met de 

manager van de NGO in Kenia via e-mail en/of Skype. Indien nodig zijn andere vrijwilligers hierbij 

betrokken.  

 

Centraal in de communicatie is de website www.blessedgeneration.nl. 

Een belangrijke rol is er ook voor de Facebookpagina 

www.facebook.com/BlessedGenerationChildrensCenter. Hierop wordt 

heel regelmatig nieuws geplaatst uit zowel Kenia als Nederland. De 

actualiteit en interactie worden bijzonder gewaardeerd en inmiddels 

volgen bijna 1000 mensen deze pagina. Tot slot ontvangen ruim 550 

sponsoren, vrijwilligers en andere betrokkenen een aantal keren per 

jaar een e-mailnieuwsbrief van Blessed Generation Nederland.  

 

Vanaf begin december tot en met begin januari was de manager van de 

NGO Blessed Generation Kenia met haar gezin in Nederland om op 

verschillende locaties in het land presentaties te geven over de ontwikkelingen in Kenia en verantwoording 

af te leggen over de besteding van de gelden. Deze bijeenkomsten worden in nauwe samenwerking met 

BGN georganiseerd. Vrijwilligers krijgen hier ook een podium. De bijeenkomsten werden goed bezocht en 

telkens was minimaal een BGN bestuurslid aanwezig. 

 
 
Uitdagingen 

Tot dusver lukt het om voor concrete doelen sponsoren of fondsen te werven. Het is echter een grote 

uitdaging om de dagelijkse kosten te financieren (eten voor de kinderen, salarissen van lokale 

medewerkers). Het aantal kindsponsoren (per 31 december 2018 hadden 268 kinderen een sponsor) groeit 

ondanks inspanningen nauwelijks. Dit is een belangrijk punt van aandacht. Plannen om structurele 

wervingsactiviteiten bij bedrijven op te zetten moeten ook verder vorm krijgen. De vacature van 

fondsenwerver is nog niet vervuld. Hoewel BGN kan rekenen op een trouwe schare vrijwilligers, ervaart het 

bestuur dat het lastig is om vrijwilligers te vinden die zich op structurele basis en voor een langere periode 

willen binden. Hetzelfde geldt voor vrijwilligers met specifieke expertise. Dit zorgt voor een toenemende 

druk op het bestuur.  

 
 

  

http://www.blessedgeneration.nl/
http://www.facebook.com/BlessedGenerationChildrensCenter
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Concrete ondersteuning 

Blessed Generation Kenia werkt vanuit 3 locaties: 

 
 
 

 

 
 
Stichting Blessed Generation Nederland geeft financiële ondersteuning aan het hulpprogramma van de 
NGO Blessed Generation Kenia. Dit programma bestaat uit: 
 

 Kosteloos onderwijs via twee lagere scholen, deze scholen bieden ook basis computeronderwijs om aan 

te sluiten bij de huidige tijd. De scholen zijn ook toegankelijk voor kinderen uit de omgeving. 

 

 Betaling studiegelden en daarbij behorende kosten voor andere lagere scholen voor leerlingen die te 

ver van de BG school wonen maar volgens de kinderbescherming wel hulp nodig hebben.  

 

 Middelbaar onderwijs, voor het overgrote deel via de eigen middelbare school (boardingschool) in 

Ruiru, met veel aandacht voor toepassing van digitale leermiddelen. 

 

 Technisch onderwijs op externe scholen. 

 

 Financiële hulp en sociale begeleiding aan studenten die verder kunnen en willen studeren op hbo- en 

universitair niveau. 

 

- Nyamira (West Kenia) 

- Malindi (aan de kust) 

- Ruiru (Centraal Kenia, 25 km van Nairobi) 



 

 Pagina 7  Beknopt jaarverslag 2018 Blessed Generation Nederland 

 

 Financiering van de verplichte schooluniformen, sportkleding, school- en sportschoenen en 

schooltassen. 

 

 Bibliotheek en boekenprogramma voor alle kinderen die in het BG programma onderwijs volgen. 

 

 Voedselprogramma (warme maaltijden, ontbijt en thee) voor de kinderen op alle locaties. 

 

 Outreachprogramma voor hulpbehoevende gezinnen: 

- Onderwijs aan de kinderen. 

- Voedsel voor verzorgers die kinderen in huis opvoeden en geen inkomen hebben. 

- Medische begeleiding en betaling van de kosten van medische hulp.  

- Hulp met huisvesting. 

- Praktijkgericht onderwijs en/of begeleiding aan ouders/verzorgers om ze te helpen eigen 

inkomen te genereren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Noodopvang voor die kinderen die door de rechtbank en kinderbescherming zijn toegewezen voor een 

periode van maximaal 3 jaar. 

 Structurele opvang voor die kinderen die absoluut geen plek hebben om naar toe te gaan, zoals 

vondelingen. Deze kinderen worden onder deskundige begeleiding in een ‘gezinssetting’ opgevangen 

met maximaal 10 kinderen. 

 

 Werk en inkomen voor ruim 88 Keniaanse medewerkers. 

 

 Versterking van de gemeenschap en economie in de omgeving van de BG locaties door lokale inkoop 

van voedsel, materiaal en arbeid. 
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Criteria voor ondersteuning 
 
De stichting ondersteunt Blessed Generation Kenia waarbij (in willekeurige volgorde) als criteria gelden: 

 de aanvragen zijn gebaseerd op lokale initiatieven;  

 

 de aanvragen richten zich op directe verbetering van levensomstandigheden en/of 

toekomstmogelijkheden van een kansarme bevolkingsgroep of kansarme regio; 

 

 de aanvragen hebben in potentie een voorbeeldfunctie met regionale uitstraling; 

 

 de aanvragen stimuleren onderlinge samenwerking en zelfredzaamheid van de lokale bevolking; 

 

 de stichting verwacht over voldoende middelen te beschikken om de gevraagde financiële bijdragen te 

kunnen verschaffen; 

 

 de aanvragen zijn gericht op duurzaamheid, waaronder in dit verband wordt verstaan: een begonnen 

opleiding moet afgemaakt kunnen worden, verblijf bij Blessed Generation moet vanaf aanvang tot 

vertrek mogelijk zijn.  
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Financiering hulpprogramma in Kenia 
 
De manager van Blessed Generation in Kenia (Ria Fennema) doet het werk onbetaald, samen met haar 

partner Fester Medendorp die ook als vrijwilliger werkzaam is. Zij hebben twee kinderen.  

Blessed Generation Nederland draagt zorg voor de kosten van levensonderhoud van Ria en haar gezin, 

zodat zij hun vrijwilligerswerk kunnen voortzetten. 

 

Een medewerker van Blessed Generation Kenia neemt deel aan het trainingsprogramma Change the Game. 

Deze training is gericht op het werven van lokale fondsen – in Kenia zelf dus. Het programma wordt 

uitgevoerd door Wilde Ganzen in samenwerking met de Kenyan Community Development Foundation 

(KCDF). Blessed Generation Nederland hecht aan (de uitbouw van) fondsenwerving in Kenia zelf en neemt 

de kosten voor deelname aan dit trainingsprogramma voor haar rekening. 

 

Blessed Generation Nederland heeft de laatste jaren alle exploitatiekosten van het hulpprogramma in Kenia 
kunnen betalen die niet in Kenia of door andere sponsoren konden worden opgebracht. Mede door de 
constant hoge inflatie in Kenia lukt dit niet meer. De laatste jaren is in Kenia al fors bezuinigd en de 
begrotingen zijn sterk naar beneden bijgesteld. Desondanks is in 2017 en 2018 sterk ingeteerd op de 
beperkte voorzieningen. 
 

Blessed Generation Nederland wordt voor het betalen van de exploitatiekosten van het hulpprogramma in 

Kenia ondersteund door de Anneke Taggenbrock Foundation, gevestigd te Hurdegaryp. Deze stichting 

maakt een deel van de exploitatiekosten voor het opvanghuis in Nyamira rechtstreeks over naar Kenia. In 

2018 was dat € 60.000,-. Stichting Geen Dak, gevestigd te Burgum, draagt bij aan de (ver)bouwkosten van 

de highschool in Ruiru. 
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Belangrijke realisaties in 2018 

Gezinshuisjes in Nyamira 

Blessed Generation streeft ernaar om kinderen zoveel mogelijk in een thuissituatie - in familieverband - te 

laten opgroeien. Helaas is plaatsing bij familie of een pleeggezin niet altijd mogelijk. Voor kinderen die voor 

korte of langere tijd bij Blessed Generation worden opgenomen zoekt Blessed Generation Kenia naar 

manieren om een gezinssituatie na te bootsen. Met de grote slaapzalen in Ruiru en Malindi is dit lastig op 

korte termijn te realiseren maar in Nyamira staan al 10 huisjes op het terrein.  

In 2018 zijn met hulp van vrijwilligers en sponsoren vijf huisjes opgeknapt en geschikt gemaakt voor 

gezinsbewoning. Ze zijn aangesloten op water, voorzien van een kookaansluiting en meubilair. Begin 2019 

zullen de eerste huisjes worden voorzien van zonnepanelen. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Samen huiswerk maken in het gezinshuisje 

In de gezinshuisjes wordt gekookt, gegeten 

en geslapen zodat er een echt gezinsgevoel 

ontstaat. Elk huisje heeft een vaste 

begeleider. 
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Digitale leermiddelen en docententrainingen 

In de afgelopen jaren is Blessed Generation Kenia heel voorzichtig gestart met het zoeken naar 

mogelijkheden om studenten onderwijs aan te bieden met inzet van nieuwe technieken. Een paar jaar 

geleden arriveerden de eerste in Nederland ingezamelde digiborden. Docenten kregen trainingen op het 

gebied van onderwijs in het algemeen en de inzet van digitale middelen. Hierin worden zij ondersteund 

door Nederlandse docenten en vrijwilligers die sindsdien elk jaar naar Blessed Generation komen om 

trainingen te verzorgen. Langzaam konden docenten kennismaken met deze nieuwe technieken en 

oefenen met de toepassing ervan. In april 2018 was het zover. Met hulp van sponsoren ging een hele 

lichting digiborden op transport voor alle drie BG lokaties. Er zijn projectors en laptops geschonken en er is 

elektriciteit aangelegd waar dat nog niet was. Ook vonden er weer verschillende docententrainingen plaats. 

Studenten van BG High die digitaal vaardig zijn ondersteunden hierbij. 
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Blessed Generation in vogelvlucht 
 

De NGO in Kenia probeert kinderen bij voorkeur te helpen in hun thuissituatie zodat ze in hun eigen 

omgeving kunnen opgroeien. Voor kinderen die geen thuis hebben biedt Blessed Generation noodopvang. 

In samenspraak met de kinderbescherming en de familie wordt geprobeerd via re-integratieprogramma’s 

de kinderen weer van een thuissituatie te voorzien. Wanneer een kind niet in een thuissituatie kan worden 

opgevangen, wordt hij of zij opgenomen bij Blessed Generation. 

 

 

 

  



 

 Pagina 13  Beknopt jaarverslag 2018 Blessed Generation Nederland 

 

Blessed Generation Highschool Ruiru 

De highschool, een renovatie van de voormalige Blessed Generation lagere school met opvanghuis, heeft 

twee locaties op korte afstand van elkaar. Op de ene locatie staat het meisjesverblijf en op de andere 

locatie zijn het jongensverblijf en de schoolgebouwen gevestigd. De BG Highschool draait sinds 1 mei 2015 

en ging van start met alleen eerste- en tweedejaars studenten. In 2018 deed de tweede lichting studenten 

examen en kregen in totaal 139 scholieren hier onderwijs. 

 

Zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het ontwikkelen van talenten staan centraal in het onderwijs op BG 

High. Er wordt gewerkt in kleine klassen en waar mogelijk worden digitale leermiddelen ingezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om plek te kunnen bieden aan nieuwe studenten van BG en betalende studenten ‘van buiten’ dat voor 

inkomsten zorgt, zijn extra slaapzalen en een nieuw schoolgebouw nodig. Hiervoor wordt gezocht naar 

fondsen.  

  

Stilte … examens!  

De bouwreisgroep van de Oosterkerk in Zeist die al jaren bij Blessed Generation 
betrokken is, renoveerde in juli 2018 een klaslokaal en meubilair.  
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Blessed Generation Malindi 

In de opvang van BG Malindi wonen ruim 80 kinderen permanent of in het kader van noodopvang. Bij het 

opvanghuis is een lagere school. De school is ook toegankelijk voor kinderen uit de omgeving. In totaal 

krijgen zo’n 170 kinderen hier onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2018 werd het opvanghuis voorzien  

van zonnepanelen. 

 

 

 
  

De lagere school van BG Malindi 
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Blessed Generation Nyamira 
De oprichting van dit opvanghuis is een gevolg van de onlusten die zijn ontstaan na de verkiezingen van 

2007. Hier worden 80 kinderen opgevangen, permanent of in het kader van noodopvang. Zij wonen in 

kleine gezinshuisjes met maximaal 10 kinderen.  

Bij het huis is een lagere school die ook toegankelijk is voor kinderen uit de omgeving. Hiervoor wordt 

samengewerkt met de regering en de lokale bevolking. In totaal gaan ruim 380 kinderen hier naar school.  

 

 

 

 

Met de ouders van de kinderen uit de omgeving 

is overeengekomen dat zij een bijdrage doen 

voor het lunchprogramma voor hun kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het terrein worden landbouw 

en veeteelt uitgeoefend. Dit is een 

mooie bijdrage in het voeden van 

de kinderen. 
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Outreachprogramma 

In Malindi en omgeving is de HIV problematiek erg groot en zijn er veel kinderen die hulp nodig hebben. 

Blessed Generation draait daarom hier een outreachprogramma met als doelstelling: 

 Kinderen laten opgroeien in hun eigen vertrouwde omgeving. 

 Voorkomen dat kinderen moeten worden opgenomen in een opvanghuis. 

 Zoveel mogelijk kinderen helpen met scholing en beroepsopleiding. 
 

Praktische uitvoering outreachprogramma 

 Kansarmen en mensen die te ziek zijn om te werken worden onder meer ondersteund door: 

 Medische testen om te beoordelen welke medicijnen moeten worden verstrekt. 

 Registratie van HIV patiënten in ziekenhuizen zodat ze vervolgens medicatie en controles krijgen. 

 Verstrekken van voedselpakketten. 

 Individuele hulp bij ziektekosten, huisvesting etc. 

 Sociale begeleiding. 

 Onderwijs en of praktische beroepsopleiding 

 Hulp bij het opstarten van een eigen bron van inkomsten. 
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Gemiddeld aantal opgenomen kinderen en medewerkers boekjaar 2018 
 

Opgenomen kinderen totaal waarvan geen 
sponsor 

Opvanghuis Malindi 84   16 
Opvanghuis Nyamira 80   33 
Outreach op lagere scholen             0   19 
Blessed Generation highschool         136              26 
Universiteiten en internaten  32                1 

Totaal         332 95 

 
 

Kinderen en onderwijs opgenomen 
kinderen 

uit de 
community 

betalende 
leerlingen 

totaal 

Lagere school Malindi   84       61 145 
Outreachprogramma idem    25    25 
Lagere school Nyamira 80 304       384   
Andere lagere scholen              22         22 
Blessed Generation highschool          136     2 1  139 
Universiteiten en internaten            32     32 
Beroepsopleidingen  21    21 

Totaal          332       374 62 768 
 

In het outreach programma van Blessed Generation Malindi zijn 54 gezinnen met in totaal 232 kinderen (inclusief de 

25 kinderen die op de lagere school van BG Malindi zijn en de 22 op andere lagere scholen). De overige kinderen (voor 

zover geen baby) gaan gratis naar regeringsscholen – BGK helpt waar nodig met schooluniformen en andere 

schoolspullen. Tenslotte helpt BGK relaties met kinderen die de opvanghuizen wat betreft leeftijd en opleiding zijn 

ontgroeid en ondersteunt waar nodig jong volwassenen bij het verwerven van een goede plek in de maatschappij. 

 

Keniaanse medewerkers                 

Staf en management   5    
Sociaal werkers   5    
Verpleegkundige   1    
Mama’s 14    
Onderwijzers 30    
Bewakers bewakingsbedrijf 11    
Overige medewerkers   4    
Onderwijzers Keniaanse overheid 13    

Totaal 88    
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Beknopt jaarverslag 2018 
 

BALANS PER 31 DECEMBER   2018  2017 
(X 1.000 EURO)     
 
ACTIVA 

    

Liquide middelen  187  205 
  -----  ----- 
TOTAAL ACTIVA  187  205 
  ===  === 
     
 
PASSIVA 

    

Kapitaal  0  0 
Bestemmingsfondsen     
Voorziening inventaris lagere school Malindi  9  0 
Voorziening te bouwen gezinshuisjes  23  0 
Voorziening koersverschillen  16  0 
Voorziening exploitatiekosten projecten Kenia  138  204 
  -----  ----- 
  186  204 
 
Kortlopende schulden 

    

Algemene kosten  1  1 
  -----  ---- 
TOTAAL PASSIVA  187  205 
  ===  === 
     
     
     
STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2018  2017 
     
BATEN     
Baten uit fondsenwerving  563  552 
Kosten eigen fondsenwerving  -9  -5 
Koersverschillen  16  0 
  ----  ---- 
TOTAAL BATEN  570  547 
 
 

 ===  === 

LASTEN     
Besteed aan de doelstelling  588  710 
Mutatie bestemmingsfondsen  -18  -163 
  ----  ---- 
TOTAAL LASTEN  570  547 
  ===  === 
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