
Malindi, 27 februari 2013 

 

Jambo nieuwsbrief lezers (Kiswahili voor  ‘hallo’)  

Habari (‘Hoe gaat het?’) 

Nzuri Sana (‘Het gaat goed’) 

Deze brief zal in het teken staan van de studenten die in 2012 hun 

examen hebben gedaan op de Blessed Generation lagere scholen van 

Malindi en Ruiru. Ik begin even met onderstaand krantenartikel.   

 

 

 



Dit artikel gaat over Beryl die behoort tot de allereerste kinderen die 

in het weeshuis in BG Malindi kwamen in 2005. Kansloos kwam ze 

binnen en nu behoort ze tot beste studenten van het land! 

Laat me iets over het onderwijssysteem vertellen. In Nederland is er 

de CITO-toets, een soort landelijk lagere schoolexamen en daarmee 

krijgt een kind een advies met betrekking tot het kiezen van een 

vervolgopleiding. 

In Kenia is het een vergelijkbaar landelijk examen, maar het is niet 

een advies. Het is eerder een vonnis. Naar aanleiding van de uitslag 

van dit examen zoekt een school een student wel of niet uit. Zelf heb 

je dus geen invloed op de keuze van de vervolgschool. Het enige dat 

je kunt doen is hard studeren en hopen op goede resultaten en dan 

hopen dat een goede vervolgschool jou kiest.  

Zodra de uitslagen bekend zijn, kun je binnen enkele weken een brief 

verwachten van de school die jou wel wil hebben. Het kan best zijn 

dat die school aan het andere kant van het land is en je dus ver van 

huis moet. Het kan ook zijn dat je resultaten niet goed genoeg zijn. 

Dan zul je niet gevraagd worden voor een vervolgschool. Het is een 

keihard systeem voor kinderen die niet zo goed kunnen leren. Deze 

examens zijn erg belangrijk in Kenia. De resultaten worden landelijk 

bekend gemaakt. De best presterende leerlingen en scholen worden 

daarbij genoemd. Aangezien veel scholen privéscholen zijn en ze 

graag goed bekend willen staan, is het altijd een hele strijd om te 

proberen met je school in die top te komen. 

En… dit jaar is het zover! Blessed Generation staat in de krant. Beryl 

zit in de top! En daarmee is voor haar een goede vervolgschool zeker.  

   



Maar niet alleen Beryl presteerde geweldig. Ik kan zeggen dat alle 

kinderen die examen hebben gedaan op de lagere scholen van BG  

Malindi en Ruiru geweldig gepresteerd hebben. Het maximum aantal 

punten dat een student kan halen is 500. Beryl haalde 411 en dat is 

heel hoog. Hier is het uitgangspunt: iedereen die boven de 300 

punten haalt is goed. Zijn de punten 250, dan is het gemiddeld . 

Onder de 250 is niet goed genoeg voor een middelbare school. 

Kijk maar even mee naar de resultaten. Hier heb ik ook even de 

afkomst van de student vermeld: 

KCPE 2012     

      

NAME MARKS   

Beryl Adhiambo 411 BG Childrens home Malindi 

Felix Aomo 391 BG Childrens home Nyamira 

Agnes Wangare 382 Bg Childrens home Ruiru 

Daniel Changawa 381 BG Childrens home Malindi 

Scholastica Mwakuni Jeremiah 380 BG Childrens home Malindi 

Christoffer Kiarie 353 Bg Childrens home Ruiru 

Ismael Guto 346 BG Childrens home Malindi 

Alexander Kinyua 336 Bg Childrens home Ruiru 

Margreth Waithera 335 Bg Childrens home Ruiru 

Henry Ndugu 327 Bg Childrens home Ruiru 

Veldon Ochuti 320 BG Children's home Nyamira 

Antonina Auma 319 BG Childrens home Malindi 

Hassan Faizal 319 Betalende student Malindi  

Stephen Nganga 307 BG Childrens home Ruiru 

Doris Okumu 304 BG Children's home Malindi 

Augostine Mboa 302 BG Children's home Nyamira 

Samson Ondigo Obaga 296 BG Children's home Nyamira 

Prisca Auma 287 BG Children's home Ruiru 

Mary Bonareri Ondigo 282 BG Children's home Nyamira 

Martha Waithera 282 BG Children's home Ruiru 

Stanley Mbura 275 BG Children's home Ruiru 

Sarah Wangare 273 BG Children's home Malindi 

Kanze luwali 265 BG outreach  

Bethsheba Kemunto 269 BG Children home Malindi  

Monicah Ombati Nyabonyi 239 BG Children's home Nyamira 

Josephath Okongo Mobegi 226 BG Children's home Nyamira 

Ann Nyambeki Barongo 204 BG Children's home Nyamira 



Hieruit blijkt dat alle kinderen van de scholen van BG Malindi en 

Ruiru door kunnen naar een vervolgschool. Nyamira heeft pas vanaf 

januari 2013 een eigen lagere school en de kinderen gingen naar 

scholen in de omgeving. Uitzondering zijn Felix en Veldon die door 

omstandigheden niet in Nyamira zijn gebleven waar ze thuis horen, 

maar zijn overgeplaatst naar het weeshuis in Malindi. Hier hebben ze 

topscores gehaald. Kijkend naar de resultaten die de kinderen in 

Nyamira hebben gehaald, geeft denk ik niet aan dat Nyamira scholen 

barslecht zijn. Het geeft eerder aan hoe goed het is dat we blijven 

werken aan investeren in onderwijs, boeken, computers en 

activiteiten. Nyamira heeft nu ook een eigen lagere school en 

kinderen zullen alle kansen krijgen. Dat zal ze zeker helpen! 

 

De feestvreugde over de geweldige resultaten was groot. Hoe dat 

hier dan gaat wil ik ook delen. Want ik heb het in Nederland nog 

nooit meegemaakt dat een hoofdonderwijzer op een motor al 

toeterend door een dorp crost om te laten weten dat zijn studenten 

het goed hebben gedaan, dat we op 5e plaats staan in Kilifi county… 

maar zo gaat dat hier wel!  



   

 

 

 



START HIGHSCHOOL 

Op dit moment zijn de meeste uitnodigingen van scholen ontvangen 

en is het opnameproces van de studenten op hun nieuwe school 

begonnen. Een internaatschool  is voor de studenten een hele 

nieuwe uitdaging. Beryl, Daniel en Agnes mogen naar hun 

droomschool Starahe boys / Starahe Girls in Nairobi. Dat is een ware 

beloning op zich. Dit is een school die eigenlijk altijd na afloop van de 

studietijd een Universiteitsgarantie heeft. Bovendien is het zo dat 

deze school een studiebeurs verstrekt aan zeer goede studenten die 

wees zijn dus het scheelt ons ook nog veel geld. (Gratis is het niet 

hoor. Boeken, uniformen, transport gedurende vakanties en 

internaatkosten moeten worden betaald maar het scheelt toch veel). 

 

Roos (midden, ging haar zusters uit BG voor op Starahe Girls in 2012) 

verwelkomt Agnes (rechts) en Beryl (links).  



 

Daniel (links) samen met Martin, de sociaal werker van BG op Starahe 

Boys.  

 

Wij zijn hier allemaal heel blij met de resultaten die behaald zijn door 

de studenten en we feliciteren hen. Maar het is goed om dank te 

zeggen aan al het personeel dat echt tijd geeft aan de kinderen. Ook 

willen we sponsoren bedanken. Ik hoop dat ik dat middels deze brief, 

die denk ik een aardige uitleg geeft over scholing in Kenia, een klein 

beetje doe. Zie onderaan deze mail nog een foto van de uitslagen in 

de Daily Nation krant (groen gemarkeerd is Beryl)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet en Kwaheri (‘Tot ziens’ in Kiswhali)  

Ria 

NB Het sponsoren van een kind op Highschool kost 750 euro per jaar. 

Alle sponsoren bedankt. We hebben nog heel erg veel kinderen 

zonder een sponsor. Wilt u helpen, stuur me een mailtje.  


