Malindi, 19 november 2015
Jambo nieuwsbrieflezers (Swahili voor ’hallo’)
Habari (’Hoe gaat het?’)
Nzuri Sana (’Het gaat goed’)

Nieuwsbrief én
uitnodiging voor een
bakje koffie of thee .

Terwijl we terugkijken op een mooi en heel druk werkjaar pak ik de koffers in om
naar Nederland af te reizen.
Veel kinderen gaan in de kerstvakantie naar familieleden of gastgezinnen toe. Het
hele jaar zijn we bezig om te kijken of kinderen misschien bij familie terecht
kunnen in de vakanties. En ook onderzoeken we of er bijvoorbeeld ooms of tantes
zijn die de kinderen voorgoed in hun gezin willen opnemen. Dat is niet altijd
eenvoudig. Niemand zit echt te wachten op meer kinderen in het gezin, want dat
betekent simpelweg meer mondjes te voeden. Maar soms lukt het na een tijdje
toch. Dat is erg fijn! Zo’n 65 kinderen zullen dit jaar helemaal geen plek hebben
om naar toe te gaan – dat zijn de kinderen zonder familie. Om deze kinderen toch
een fijne decembermaand te geven mogen ze met z’n allen samen zijn in het
opvanghuis in Nyamira.

Soms lukt het kinderen voorgoed te plaatsen in een gezin

Het is zomervakantie!
De lagere scholen zijn gesloten en voor Kenia is de grote zomervakantie
begonnen. In januari start het nieuwe schooljaar. Kleuters ‘studeerden af’ aan de
kleuterschool, kinderen in groep 8 deden eindexamen en wachten vol spanning
op de uitslagen die rond de kerst zullen komen. De kinderen die in het laatste jaar
van de middelbare school zaten hebben ook hun examens afgerond. Zij mogen de
uitslagen half februari 2016 verwachten.

Het outreachprogramma word steeds belangrijker voor Blessed Generation en
iedereen is dankbaar dat we door de steun van jullie allemaal steeds meer
mensen kunnen bereiken.

Van droom naar werkelijkheid
BG High is in een prachtige stroomversnelling gekomen. Het begon als een droom
in 2013, het werd een plan in 2014 en in 2015 werd het werkelijkheid: de eerste
en tweedejaars middelbare scholieren zijn in april begonnen op onze eigen
middelbare school! We weten dat er nog heel veel moet gebeuren maar we zijn
gestart. Vanaf januari 2016 starten nieuwe eerstejaars en komen de huidige
tweedejaars in het derde leerjaar. Er is heel hard gebouwd, gerenoveerd en
georganiseerd en we zijn met zijn allen verder dan we hadden durven hopen.
Druk zijn we ook met de modernisering. Zoals de aanleg van internet, de aanschaf
van laptops en het opleiden van docenten. Velen hebben nog geen emailadres en
werken niet met een computer. Daar hebben we een leuke opdracht aan in 2016.
Maar wat zijn we al ver… veel verder dan verwacht!

Ik moet nu even verder met wat ze de ‘laatste loodjes’ noemen voor ons vertrek
naar Nederland. Alles goed achterlaten hier en zorgen dat we ook in Nederland
niet met de handen in de lucht staan.
Met velen van u heb ik al afgesproken en met velen nog niet. Ik kijk ernaar uit u
allen te zien!
Tijdens het maken van afspraken met mensen kwam ik erachter dat het voor
sommige mensen lastig is om door de week af te spreken omdat veel mensen zo
druk zijn in december met hun werk.
Inloopmiddag zondag 6 december in Burgum
Daarom hebben we besloten om een inloopmiddag te houden in Burgum
(Elingsloane 17a) op zondag 6 december vanaf 14:00 uur. Wilt u langskomen of
even binnenlopen, wilt u zich dan opgeven via stichtinggeendak@outlook.com.
De andere bijeenkomsten zijn besloten. Gelukkig heb ik velen van u via de mail
kunnen spreken.
Mocht u nog een afspraak willen maken, wilt u mij dan even mailen via
riamed43@gmail.com?
Groetjes
Kwaheri (‘Tot ziens’)
Ria Fennema en familie

