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Speciale editie: start nieuwe schooljaar
Jambo nieuwsbrieflezers,
Het is bijna zover; de mensen in Nederland vertellen wat 2018 Blessed Generation gebracht
heeft. Want komende week gaan we weer starten met het geven van presentaties over Blessed
Generation op verschillende plekken in het land. Hierbij zal de nadruk liggen op wat er allemaal
gelukt is in het afgelopen kalenderjaar.
Ik krijg dan ook weleens vragen als: ‘Ria, gaat het allemaal wel goed?’ Dan kan ik antwoorden
waar ik de nadruk op wil leggen en kan ik toch zeggen dat het goed gaat.
Maar tegelijkertijd is er veel stress en en weet ik echt niet hoe we volgend jaar financieel door
moeten komen. En daarom wil ik nu gewoon een aantal dingen delen – dan hoeven we het daar
verder ook niet meer over te hebben. Mensen vragen me soms ook om het via de nieuwsbrief
te delen. Bij deze gooi ik de stress er even uit:

Start nieuwe schooljaar
Uniformen:
In Kenia gaat iedereen in een schooluniform naar school. De kinderen hebben twee
schooluniformen en daar moeten ze twee jaar mee doen. Ze gaan 5 dagen per week naar
school dus de uniformen worden echt wel afgedragen. (Moet u zich voorstellen dat u twee
setjes kleding heeft voor dagelijks gebruik gedurende twee jaar).

In januari zijn er nieuwe schooluniformen nodig. De kosten van twee uniformen voor 1 student
zijn 25 euro (€ 12.50 per set).
Niet zo duur toch? Nee, dat valt wel mee. Maar we hebben wel 600 sets uniformen nodig. En
dat maakt het wel een groot bedrag… namelijk 15.000 euro.

Schoenen:
Dan de schoenen; schoenen dragen naar school is verplicht. Schoenen krijgen kinderen ook één
keer per jaar. Een beetje afhankelijk van de maat, praten we over 10 euro per paar schoenen.
Ook niet zoveel, toch? Maar dan keer 600....

Re integratie:
Blessed Generation besteedt veel aandacht aan re-integratie. Dat wil zeggen dat we proberen
om kinderen die in het weeshuis binnenkomen na verloop van tijd in contact te brengen met
eventuele familie. Veelal zijn de ouders van deze weeskinderen overleden, maar zijn er
bijvoorbeeld wel ooms en tantes. Blessed Generation helpt dan om de kinderen naar deze
familie te laten gaan voor een bepaalde periode gedurende de vakanties. Daarvoor moet eerst
een sociaalwerker op zoek naar de familie en - wanneer eenmaal gevonden - ook op bezoek.
Daarna wordt een kind bij de familie gebracht. Het gebeurt best vaak dat de familie van het
betreffende kind ver weg woont en dat er zomaar 40 euro moet worden gerekend voor de
reiskosten van de sociaalwerker en het kind. Na een periode komt het kind ook weer een tijdje
terug in het weeshuis (weer reiskosten) en zo gaat dat een tijdje door totdat we zien dat een

kind en een familie het goed met elkaar kunnen vinden en we tot re-integratie over kunnen
gaan. Prachtig! Als kinderen succesvol naar hun familie kunnen is dat mooi en bovendien kan
BG dan weer een bed beschikbaar stellen voor een ander kind. De jaarlijkse kosten voor dit
programma op alle BG locaties zijn 5000 euro per jaar. Een supergoed programma maar ja… het
kost wel geld. We willen dit graag laten doorgaan in 2019.

Wilt u Blessed Generation helpen helpen? Alle kleine bedragen samen kunnen een groot
bedrag maken... 1 vuurpijl minder met oud en nieuw… ik noem maar eens wat…
Elke euro is welkom!

Met vriendelijk groet,

Ria Fennema

