
	  
	  
Vrijwilliger	  Anja	  Roozendaal	  liep	  in	  de	  zomer	  van	  2015	  drie	  weken	  mee	  bij	  
Blessed	  Generation	  in	  Nyamira	  en	  maakte	  onderstaand	  verslag.	  
	  
	  
Alles	  kwam	  zo	  mooi	  bijeen!	  	  
Al	  lang	  had	  ik	  een	  wens	  vrijwilligerswerk	  te	  doen	  in	  het	  buitenland.	  Tot	  nu	  toe	  
kwam	  het	  er	  niet	  van,	  ik	  was	  te	  druk	  met	  mijn	  gezin	  van	  4	  kinderen,	  familie	  en	  
werk.	  Maar	  deze	  zomer	  kreeg	  ik	  de	  kans	  te	  gaan	  en	  mocht	  meelopen	  in	  een	  
weeshuis	  in	  Nyamira.	  Een	  van	  de	  drie	  lokaties	  van	  de	  organisatie	  Blessed	  
Generation	  Nederland.	  Al	  vrij	  snel	  ben	  ik	  onder	  indruk	  geraakt	  van	  de	  
bevlogenheid	  en	  betrokkenheid	  van	  de	  medewerkers	  in	  het	  weeshuis	  en	  de	  
organisatie	  Blessed	  Generation.	  Een	  goed	  geleide	  organisatie,	  transparant	  en	  met	  
een	  duidelijke	  visie	  en	  strategie.	  	  
	  
Alles	  kwam	  zo	  mooi	  bijeen.	  Deze	  zomer	  vierden	  we	  onze	  jubileumverjaardag	  /	  
trouwdag	  met	  een	  feest	  voor	  familie	  en	  vrienden.	  We	  wilden	  geen	  cadeau	  voor	  
onszelf,	  maar	  wel	  een	  donatie	  voor	  Blessed	  Generation.	  In	  overleg	  met	  Ria	  
Fennema	  hebben	  we	  een	  duurzaam	  cadeau	  uitgezocht:	  koeien!	  Met	  de	  aanschaf	  
van	  koeien	  en	  de	  alsmaar	  groter	  wordende	  mais-‐	  en	  bananenplantage	  gaat	  het	  
weeshuis	  in	  Nyamira	  meer	  en	  meer	  haar	  eigen	  inkomsten	  genereren.	  Bovendien	  
is	  dit	  ‘cowproject’	  een	  inspiratiebron	  voor	  kinderen	  die	  de	  richting	  van	  veeteelt	  op	  
gaan.	  
	  
	  
Belevenissen	  in	  Nyamira	  
Na	  het	  enthousiaste	  intake	  gesprek	  met	  Clody,	  een	  van	  de	  Nederlandse	  
vrijwilligers	  van	  Blessed	  Generation	  Nederland,	  was	  het	  voor	  mij	  heel	  snel	  
duidelijk	  dat	  ik	  naar	  Nyamira	  wilde	  gaan.	  Het	  voelde	  voor	  mij	  betrouwbaar	  en	  
veilig.	  Gedurende	  drie	  weken	  heb	  ik	  mee	  mogen	  lopen	  in	  het	  weeshuis	  en	  heb	  
allerlei	  hand-‐	  en	  spandiensten	  gedaan.	  	  



Vier	  keer	  per	  dag	  hielp	  ik	  mee	  met	  het	  uitserveren	  van	  de	  maaltijden	  en	  de	  thee	  
voor	  116	  tot	  300	  kinderen	  per	  keer.	  Op	  de	  basissschool	  heb	  ik	  verteld	  over	  
Nederland	  en	  de	  kinderen	  leerden	  mij	  over	  de	  cultuur	  van	  Kenia.	  Ze	  vroegen	  of	  ik	  
het	  Wilhelmus	  wilde	  zingen	  en	  daarna	  zongen	  de	  kinderen	  hun	  volkslied.	  Een	  
Nederlandse	  couplet	  tegenover	  wel	  meer	  dan	  acht	  Keniaanse	  coupletten	  en	  dit	  
alles	  uit	  hun	  hoofd!	  	  
In	  groep	  7	  en	  8	  gaf	  ik	  sollicitatietraining	  en	  oefenden	  we	  met	  een	  rollenspel.	  In	  
het	  weekend	  deed	  ik	  samen	  met	  de	  social	  worker	  een	  spelactiviteit	  voor	  de	  
kleintjes	  en	  voelde	  me	  weer	  een	  tiener.	  Zelfs	  nam	  ik	  actief	  deel	  in	  de	  ‘praying’	  op	  
zondagochtend	  en	  zong	  een	  lied,	  weliswaar	  niet	  zo	  mooi	  als	  de	  kinderen.	  Op	  
vrijdagavond	  voerden	  de	  social	  workers	  gesprekken	  met	  de	  kinderen	  over	  
normen,	  waarden	  en	  genderbewustzijn	  en	  ik	  probeerde	  een	  steentje	  bij	  te	  dragen	  
in	  de	  discussie.	  Samen	  met	  de	  social	  workers	  bezochten	  we	  wekelijks	  de	  markt,	  
de	  boerderijen,	  de	  eerste	  hulppost	  en	  het	  ziekenhuis.	  En	  zo	  ging	  het	  alsmaar	  
door.	  Het	  was	  een	  aaneenschakeling	  van	  belevenissen	  en	  alles	  was	  zo	  anders!	  Een	  
totaal	  andere	  wereld!	  
	  

	  
	  



	  
In	  het	  opvanghuis	  van	  Nyamira	  wonen	  116	  kinderen	  tussen	  3	  en	  16	  jaar	  oud.Van	  
de	  social	  workers	  hoorde	  ik	  de	  achtergronden	  van	  de	  kinderen.	  Wat	  hebben	  deze	  
kinderen	  veel	  verdrietige	  en	  traumatische	  ervaringen	  opgelopen!	  En	  zie	  nu	  hoe	  ze	  
leven	  en	  wat	  ze	  doen,	  veerkrachtig	  zoals	  kinderen	  zijn,	  sterk	  en	  een	  groot	  
verantwoordelijksgevoel	  voor	  elkaar	  met	  blije	  gezichten.	  Ze	  worden	  liefdevol	  
verzorgd,	  er	  is	  rust,	  structuur	  en	  veiligheid	  om	  zich	  heen	  waardoor	  er	  ruimte	  is	  
ontstaan	  om	  zich	  verder	  te	  ontwikkelen.	  De	  kinderen	  zijn	  apetrots	  dat	  ze	  de	  
mogelijkheid	  hebben	  gekregen	  onderwijs	  te	  volgen	  en	  straks	  op	  eigen	  benen	  te	  
staan.	  Onderwijs	  is	  nummer	  1,	  de	  medewerkers	  van	  het	  huis,	  de	  leerkrachten,	  
allen	  motiveren	  en	  bemoedigen	  dagelijks	  de	  kinderen	  te	  blijven	  studeren,	  ‘a	  life-‐
long	  project’	  .	  
	  
Ook	  de	  medewerkers	  in	  het	  opvanghuis	  zijn	  trots	  dat	  ze	  zich	  mogen	  inzetten	  voor	  
kinderen	  zonder	  ouders	  en	  deel	  uitmaken	  van	  Blessed	  Generation.	  De	  sfeer	  is	  
positief,	  hartelijk	  en	  betrokken.	  Ik	  voelde	  me	  meer	  dan	  welkom!	  Tussendoor	  heb	  
ik	  kleine	  en	  grote	  gesprekken	  gevoerd	  met	  de	  manager	  Cleophas,	  Ann	  de	  office	  
manager,	  de	  social	  workers	  Rita	  en	  Chris,	  het	  kookteam,	  de	  mama’s	  en	  het	  
onderwijsteam.	  Dit	  gaf	  mij	  zoveel	  nieuwe	  inzichten	  in	  het	  leven	  in	  het	  opvanghuis	  
en	  in	  Kenia.	  	  
	  
Ik	  vertrok	  uit	  Nederland	  met	  een	  rugzak	  vol	  comfort,	  aannames,	  vooroordelen	  en	  
bezorgdheden	  en	  al	  spoedig	  heb	  ik	  deze	  leeggegooid.	  In	  Nederland	  teruggekomen	  
was	  mijn	  rugzak	  opnieuw	  gevuld	  met	  frisse	  blikken,	  hoe	  goed	  we	  het	  hier	  hebben,	  
hoe	  goed	  alles	  hier	  georganiseerd	  is,	  hoe	  schoon	  het	  is,	  wat	  een	  welzijn	  en	  
welvaart	  en	  waar	  hebben	  we	  het	  met	  z’n	  allen	  over?	  
	  
Dank	  je	  lieve	  medewerkers	  /vrijwilligers	  van	  Blessed	  Generation	  voor	  jullie	  
begeleiding,	  jullie	  hartelijkheid	  en	  jullie	  inzet.	  Ga	  zo	  verder!	  
	  
Anja	  Rozendaal	  


