Nyamira, september 2013
Jambo nieuwsbrieflezers! (‘Hallo’ in het Kiswahili)
Habari? (Hoe gaat het?)
Nzuri Sana (Het gaat goed)

Vandaag wil ik u graag een nieuwsbrief schrijven over Nyamira. Iets vertellen over hoe de
situatie daar nu is maar ook omdat we een mijlpaal hebben bereikt; het 100ste kind is binnen!
Deze nieuwsbrief is samengesteld door de manager van het weeshuis in Nyamira Cleophas
Omweri. Hij geeft puntsgewijs een overzicht van wat er in betrekkelijk korte tijd is bereikt in
Nyamira.

100ste kind!

Blessed Generation is het grootste weeshuis in Nyamira en de provincie Kisii. Het weeshuis staat
op een 7,5 hectare groot perceel bestaande uit drie gedeeltes. Het weeshuis, de basisschool en de
tuin. Momenteel verblijven er 100 kinderen in het weeshuis. Er werken 21 medewerkers in het
weeshuis en in de school. Het weeshuis is 6 jaar geleden opgericht door Ria Fennema, directrice
van Blessed Generation, en Ann Kiriago, werkzaam voor Blessed Generation Ruiru, met de steun
van de Stichting Blessed Generation Nederland en u allemaal.
Dit is het derde weeshuis van Blessed Generation. De kinderen die in het weeshuis toegelaten
worden vallen in drie categorieën: weeskinderen (orphans), verlaten kinderen (abandoned
children) en behoeftige kinderen (destitute children).
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Wat is de achtergrond van kinderen bij Blessed Generation in Nyamira?

De lagere school
De lagere school is op 15 januari 2013 geopend. Deze lagere school is in samenwerking met de
overheid een openbare school geworden. Dit was een bewuste zet van Blessed Generation om de
toegang tot onderwijs te verhogen voor de omringende gemeenschap, waarvan de meerderheid
het zich anders niet zou kunnen veroorloven om onderwijs te betalen op privé scholen. Deze stap
heeft de samenwerking en de integratie met de gemeenschap aanzienlijk verbeterd en - nog
belangrijker - Blessed Generation heeft de steun van de gemeenschap. De inschrijvingen voor de
lagere school staan op dit moment op 180 terwijl dit in januari nog maar 74 was. Het aantal zal
geleidelijk stijgen in de loop van de tijd. De school heeft capaciteit voor 400 kinderen.
De school is een voorbeeld in de regio op het gebied van dienstverlening, discipline en goed
georganiseerd onderwijs. De school heeft in totaal 19 ruimtes, verdeeld in 12 klaslokalen, 4
kantoorruimtes, 1 lerarenkamer/conferentiezaal, 1 computerruimte en een bibliotheek. Er zijn
twee categorieën leerlingen die worden toegelaten tot de lagere school: de weeskinderen van het
weeshuis en kinderen van de omgeving. We kunnen gelukkig zeggen dat door middel van de
lagere school Blessed Generation Nyamira dichter bij de gemeenschap is komen te staan.

De lagere school
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Pleegzorg en adoptie
Een van de kinderen in het weeshuis, Faith Mayaka, kreeg een nieuw thuis op 15 mei 2013. Ze is
opgenomen in een Keniaans adoptiegezin. Adoptie is een juridisch proces dat duidelijk is
vastgelegd in de kinderwet. Het proces wordt uitgevoerd door de kinderbescherming van de
overheid. Een kind kan alleen opgegeven worden voor pleegzorg en/of adoptie nadat er een
verklaring is afgelegd door een voogd of een naaste. De economische en sociale status van de
nieuwe ouder(s) worden beoordeeld om vast te stellen dat het kind naar een plek gaat waar er
goed voor hem/haar gezorgd wordt. Een recent bezoek aan Faith’s nieuwe huis laat gelukkig zien
dat het goed met haar gaat en de ouders zijn erg blij met haar in hun gezin.
Faith is achtergelaten door een onbekende dame in een voedselkraampje in het centrum van
Nyamira. De zaak werd gemeld bij de politie in Nyamira. Faith is vervolgens meegenomen naar
Blessed Generation Children’s Centre waar ze tot haar vertrek naar haar nieuwe huis en nieuwe
ouders is gebleven. Haar biologische ouders zijn tot op de dag van vandaag onbekend.

Faith Mayaka met haar ‘nieuwe’ ouders

Afvalbeheer
In het weeshuis wordt er druk geoefend met het geïntegreerde solid waste management system.
Biologisch afbreekbare materialen, zoals afval van voedsel en as worden als organische mest
gebruikt op het land. De niet-biologisch afbreekbare materialen zoals oud papier, kleding en
plastic worden verbrand in de vuilnis pit, op deze manier ontstaat er geen ophoping van
afvalstoffen.
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Veiligheid
Het weeshuis wordt bewaakt door Ranger, een beveiligingsbedrijf dat 24 uur per dag bewaking
biedt. Dit zorgt voor continue veiligheid van de kinderen en het weeshuis en er wordt niets aan
het toeval overgelaten.

Een bewaker bij de hoofdingang van Blessed Generation Nyamira

Landbouw
In de landbouw zijn we afhankelijk van regen. En sinds maart hebben we een flinke betrouwbare
hoeveelheid neerslag gehad. Echter, dit jaar heeft het tussen april en half mei nog flink geregend.
Hierdoor is helaas ook een deel van de gewassen, voornamelijk groenten, vernietigd. De tuin in
Nyamira is gelegen op een vrij steile helling op de onderste regio van het perceel. Dit veroorzaakt
bodemerosie bij zware regenval.

Sukuma wiki (soort kool), bananen en mais op het land van Blessed Generation Nyamira
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Kinderconferentie
De kinderconferentie van de provincie Nyamira werd gehouden in het weeshuis van Blessed
Generation. Dit is een jaarlijks seminar waar kinderen over een breed scala aan onderwerpen
leren, zoals loopbaanplanning, HIV en culturele invloeden met als doel bewustwording en
voorbereiden op de toekomst. De coördinator van de kinderbescherming uit de provincie Nyamira
deed de aftrap van het evenement. Speciaal geselecteerde kinderen uit de hele provincie kwamen
samen met de kinderen van het weeshuis en woonden het evenement bij. Het hoogtepunt van de
bijeenkomst was dat de kinderen verwend werden met cadeautjes, als versterking van wat de
kinderen geleerd hadden. Het evenement duurde drie dagen en werd georganiseerd door het
kinderdepartement met steun van de organisatie World Vision.

Het evenement in volle gang in de eetzaal van Blessed generation Nyamira, 4 april 2013

Ik wil onze sponsoren, ontwikkelingspartners en weldoeners van Blessed Generation die ons
hebben gesteund bedanken. Door deze steun zijn we erin geslaagd om door de jaren heen met
succes te draaien. Ik wil ook het management van Blessed Generation bedanken voor de
coördinatie, morele steun en de geweldige werkrelatie met het weeshuis.
Cleophas
BG Nyamira
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Slotwoord
Naar aanleiding van ‘Het 100ste kind’ en de statistieken van Cleophas over hoeveel kinderen
alleen zijn gelaten, wees zijn of in een crisissituatie zitten, wil ik daar graag aan toevoegen dat van
deze 100 kinderen 25% een sponsor heeft. Dat vind ik best een groot aantal, gezien hoe nieuw dit
weeshuis nog is en ook in gelet op het feit dat we in december 2012 er ineens 40 kinderen bij
kregen! Toch wil ik van de gelegenheid gebruik maken te zeggen dat kindsponsoring ons helpt om
de lopende dagelijks kosten van het weeshuis te betalen. U nieuwsbrieflezer doet veel en ik wil u
niet vragen om een kind te sponsoren maar zou u mensen over ons willen vertellen?
Wilt u ons helpen om nieuwe kindsponsoren te vinden?
Het sponsoren van een kind in Nyamira bedraagt 35 euro per maand. Ik heb het
aanvraagformulier als een bijlage bij deze nieuwsbrief gedaan. Zegt het voort en dank u wel.

Kwaheri (Tot ziens)
Ria Fennema
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