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Van	  vrijdag	  13	  februari	  t/m	  zaterdag	  28	  februari	  zijn	  we	  met	  een	  groep	  van	  14	  volwassenen	  uit	  de	  
Oosterkerk	  in	  Kenia	  geweest	  om	  vrijwilligerswerk	  te	  doen	  in	  de	  weeshuizen	  van	  Blessed	  
Generation.	  Wij	  kijken	  terug	  op	  een	  enorm	  inspirerende	  en	  bijzondere	  reis	  en	  willen	  jullie	  graag	  
deelgenoot	  maken	  van	  onze	  ervaringen.	  	  

Blessed	  Generation	  en	  de	  droomschool	  
De	  stichting	  ‘Blessed	  Generation’	  wil	  weeskinderen	  in	  Kenia	  een	  veilige	  omgeving	  via	  onderwijs	  een	  
goede	  toekomst	  geven.	  Tijdens	  ons	  verblijf	  in	  Kenia	  hebben	  we	  twee	  van	  haar	  drie	  weeshuizen	  
bezocht.	  De	  droomschool	  –	  een	  middelbare	  school	  –	  wordt	  op	  dit	  moment	  gerealiseerd	  in	  Ruiru.	  
Ongeveer	  15	  kinderen	  die	  straks	  naar	  de	  school	  gaan	  waren	  daar	  nu	  al	  om	  samen	  met	  ons	  te	  werken	  
aan	  de	  bouw	  van	  de	  school.	  	  

Vrijwilligerswerk	  
In	  het	  weeshuis	  in	  Malindi	  hebben	  we	  geholpen	  met	  het	  opknappen	  van	  oud	  schoolmeubilair,	  het	  
plaatsen	  van	  nieuwe	  muskietennetten	  voor	  de	  slaapkamers,	  herstel	  van	  elektra	  en	  het	  aanleggen	  van	  
internet.	  Iedere	  middag	  hebben	  we	  samen	  met	  de	  schoolkinderen	  gewerkt,	  zodat	  ze	  na	  ons	  vertrek	  
ook	  zelfstandig	  aan	  de	  slag	  kunnen.	  Tevens	  hebben	  Hilde	  en	  Bettine	  muziekles	  gegeven	  en	  hebben	  
we	  op	  zondagmiddag	  spelletjes	  met	  de	  kinderen	  gedaan.	  In	  Ruiru	  werden	  we	  begroet	  door	  een	  
uitgelaten	  stel	  kinderen	  dat	  dolblij	  was	  met	  de	  welkome	  afleiding	  die	  wij	  ze	  met	  onze	  twee	  spelletjes	  
middagen	  konden	  bezorgen.	  Ze	  wachtten	  namelijk	  al	  sinds	  december	  op	  overplaatsing	  naar	  de	  
andere	  weeshuizen	  zodat	  de	  verbouwing	  tot	  een	  middelbare	  school	  kon	  starten.	  Toen	  halverwege	  
ons	  verblijf	  daar	  de	  toestemming	  van	  de	  kinderbescherming	  alsnog	  kwam	  hebben	  we	  ze	  met	  een	  
dubbel	  gevoel	  uitgezwaaid.	  Het	  was	  ineens	  wel	  heel	  erg	  stil,	  maar	  aan	  de	  andere	  kant	  konden	  we	  
door	  gebrek	  aan	  afleiding	  wel	  meer	  werk	  verzetten.	  Samen	  met	  een	  deel	  van	  de	  high	  school	  
studenten	  hebben	  vervolgens	  gebouwd	  aan	  de	  droomschool.	  Omdat	  het	  bouwen	  van	  het	  
scheikundelokaal	  is	  uitbesteed	  aan	  een	  lokale	  aannemer,	  hebben	  wij	  ons	  gericht	  op	  de	  meer	  
noodzakelijke	  klussen:	  het	  verbouwen	  van	  de	  eetzaal	  tot	  mediatheek,	  reparatie	  en	  aanleg	  van	  
hekwerk	  en	  wederom	  het	  aanleggen	  van	  internet	  dat	  Gert-‐Jan	  ook	  hier	  aan	  de	  praat	  heeft	  gekregen.	  

Inspirerende	  ontmoetingen	  
In	  Malindi	  is	  de	  gehele	  groep	  mee	  geweest	  met	  het	  Outreach	  Programma	  van	  Blessed	  Generation.	  
Via	  dit	  programma	  krijgen	  de	  armste	  gezinnen	  in	  de	  omgeving	  medische	  hulp,	  voedsel	  en	  onderwijs.	  
De	  meeste	  gezinsituaties	  zijn	  hoopvol,	  maar	  sommige	  ronduit	  schrijnend.	  Zoals	  een	  gezin	  waarvan	  de	  
moeder	  alleen	  de	  zorg	  heeft	  voor	  haar	  zeven	  kinderen.	  Deze	  kinderen	  zijn	  verwekt	  door	  vier	  
verschillende	  vaders	  die	  niets	  meer	  met	  ze	  te	  maken	  willen	  hebben.	  De	  moeder	  is	  18	  uur	  op	  pad	  en	  
de	  oudste	  zoon	  van	  14	  zorgt	  voor	  zijn	  kleine	  broertjes	  en	  zusjes	  in	  hun	  lemen	  hutje	  van	  6	  m².	  Zo’n	  
bezoek	  maakt	  indruk.	  Bijzonder	  is	  ook	  het	  verhaal	  van	  Katana	  die	  elektricien	  wil	  worden.	  Tijdens	  het	  
Outreach	  bezoek	  hebben	  we	  gezien	  dat	  hij	  een	  eigen	  hutje	  heeft	  gebouwd	  en	  dat	  voorzien	  heeft	  van	  
werkende	  elektra.	  Hij	  is	  een	  van	  de	  kinderen	  die	  naar	  de	  droomschool	  zal	  gaan.	  Halverwege	  de	  week	  
kwam	  hij	  al	  naar	  Ruiru	  toe	  en	  uiteraard	  hielp	  hij	  bij	  reparatie	  van	  de	  elektra.	  	  

Een	  andere	  wereld	  
We	  zijn	  in	  Afrika	  geweest	  en	  dat	  hebben	  we	  gemerkt.	  Tussen	  het	  verblijf	  in	  Malindi	  en	  Ruiru	  in	  zijn	  
we	  op	  safari	  gegaan	  en	  op	  de	  terugweg	  begaf	  de	  schokdemper	  van	  de	  bus	  het.	  In	  Nederland	  bellen	  
we	  dan	  de	  ANWB.	  In	  Kenia	  gaat	  men	  op	  zoek	  naar	  een	  stuk	  hout	  om	  het	  ergste	  ongemak	  te	  



verhelpen…	  	  
	  
Dankbaar	  
De	  reis-‐	  en	  verblijfkosten	  waren	  voor	  eigen	  rekening	  van	  de	  deelnemers.	  Om	  in	  Kenia	  ook	  echt	  aan	  
het	  werk	  te	  kunnen	  waren	  we	  afhankelijk	  van	  sponsorbijdragen.	  Diverse	  acties	  hebben	  meer	  dan	  €	  
14.000,-‐	  opgeleverd.	  Ook	  de	  spullen	  die	  we	  met	  hulp	  van	  velen	  hebben	  ingezameld	  zoals	  laptops,	  
kleding,	  blokfluiten	  en	  tandenborstels	  werden	  vol	  enthousiasme	  ontvangen	  door	  de	  kinderen.	  

Een	  reis	  naar	  Afrika	  doet	  ons	  eens	  te	  meer	  beseffen	  hoe	  gezegend	  we	  zijn	  om	  in	  Nederland	  te	  leven.	  
Tegelijkertijd	  kunnen	  we	  ook	  veel	  van	  de	  Kenianen	  leren.	  Ondanks	  dat	  de	  mensen	  die	  we	  met	  de	  
Outreach	  bezocht	  hebben	  bijna	  niks	  hebben	  zijn	  ze	  enorm	  blij	  met	  en	  dankbaar	  voor	  hun	  leven.	  
Illustratief	  was	  een	  foto	  van	  een	  villa	  die	  in	  een	  lemen	  hutje	  aan	  de	  muur	  hing	  met	  het	  onderschrift:	  
	  ‘Houses	  are	  made	  of	  bricks	  but	  our	  house	  is	  made	  of	  love.’	  Wat	  mij	  betreft	  kunnen	  we	  hiervan	  in	  
onze	  consumptiemaatschappij	  nog	  heel	  wat	  leren…	  

Meer	  lezen?	  
Tijdens	  de	  reis	  hebben	  we	  dagelijks	  een	  blog	  bijgehouden.	  Via	  www.kenia2015.nl	  kan	  je	  onze	  
avonturen	  teruglezen.	  Via	  www.blessedgeneration.nl	  kan	  je	  alles	  over	  de	  stichting	  en	  de	  
droomschool	  vinden.	  


