
Malindi, 6 september 2018 

Bouwreis Oosterkerk Zeist 

Jambo nieuwsbrieflezers, 
Habari? (‘Hoe gaat het?’)  
Mzuri sana (‘Het gaat goed’) 

 

De Oosterkerk uit Zeist is alweer een aantal jaar geleden begonnen met het organiseren van 
bouwreizen naar Blessed Generation. 

Ook dit jaar stond de bouwreis gepland. Het is erg mooi dat de kerk dit doet. Het is niet een 
kortstondig eenmalig bezoek maar een terugkerend event waar iedereen naar uitkijkt. 

Door de jaren heen hebben ze de personeelsleden en studenten van BG leren kennen en vice versa. 
Ze hebben de verandering in de jaren mee mogen maken, zoals de transformatie van BG als 
weeshuis voor jonge kinderen naar een middelbare school. 

Voordat de bouwreisgroep komt, zamelen de deelnemers geld in voor bepaalde doelen die bij BG 
gerealiseerd kunnen worden en ook veel spullen. Zo konden ze dit jaar heel veel kleding en laptops 
meenemen. De laptops zijn naar BG Nyamira gegaan waardoor de leraren daar nu ook hun lessen via 
een laptop kunnen voorbereiden.  

 

De overhandiging van de laptops aan de docenten 

Met het inzamelen heb ik ook mee mogen helpen. Andere donateurs hebben zich aangesloten en zo 
hebben we geld kunnen inzamelen voor het klaarmaken van 5 huisjes in Nyamira voor 
gezinsbewoning, dat wil zeggen dat er kan worden gekookt en dat zonne-energie is geïnstalleerd (er 
is weliswaar nog geen solar maar het is ‘solar klaar’). Ook konden we bij BG High de muren tussen 
twee klassen doorbreken en er één groot lokaal van maken. En dat alles inclusief inrichting. En 



meer... het strekt wat ver alles te schrijven en bovendien lijkt het me leuker om de mensen van de 
Oosterkerk zelf aan het woord te laten Hoe hebben zij deze reis ervaren?  

 

Hier is hun verhaal: 

Laten wij ons eerst even voorstellen voordat wij onze ervaringen met jullie gaan delen. Wij zijn een 
groep van 16 jongeren en 4 begeleiders uit de Oosterkerk uit Zeist. De afgelopen 10 maanden zijn 
wij bezig geweest om deze reis voor te bereiden en zoveel mogelijk geld op te halen voor Blessed 
Generation. Hiervan zijn onder andere spullen gekocht die wij hier hebben mogen uitdelen en 
waarmee wij hebben kunnen klussen. 

In Kenia hebben wij twee projecten van Blessed Generation bezocht. Onze reis begon op zaterdag 14 
juli in Nyamira. Na een lange reis inclusief binnenlandse vlucht en een hobbelige busrit werden wij 
warm onthaald door een prachtig gezang van alle kinderen uit het weeshuis. Onze week in Nyamira 
begon zondagochtend met een bijzondere kerkdienst. Zoveel lieve stemmetjes die zo enthousiast en 
met volle overtuiging meezongen, was voor ons heel speciaal om mee te maken. De dag ervoor 
hadden wij bijbels uitgedeeld aan alle kinderen en het was erg leuk om te zien hoe trots ze werden 
meegenomen naar de kerkdienst. ’s Middags was het tijd voor sport en spel, inclusief Oud-Hollands 
zaklopen en spijkerpoepen. 

  



Maandag begon onze klusweek. Ria heeft ons uitgelegd dat wij een begin hebben gemaakt met een 
revolutionair project van Blessed Generation. Het doel is om in plaats van altijd maar in een groep te 
leven, dus één dining hall, met veel mensen op een slaapzaal, etc., gezinswoningen te creëren. Wij 
hebben twee gezinswoningen geschilderd, inclusief de vloer. Deze woningen worden ingericht met 
meubels die gekocht zijn met het geld dat wij hebben opgehaald tijdens de voorbereiding in 
Nederland. Elk huisje krijgt één vaste mama en er zal worden gekookt en gegeten in dat huisje, zodat 
er een echt gezinsgevoel ontstaat. 

Ook hebben wij, deels samen met de kinderen, lampenkappen gemaakt. Deze dragen bij aan de 
sfeer in de gezinshuisjes en de kinderen vonden het ook erg leuk om te maken. 

 

Na het spotten van bijna de hele Big Five in National Reserve Maasai Mara, reisden wij door naar 
Ruiru, de Blessed Generation High School. Hier kwamen wij aan op zaterdag 21 juli. We werden 
onthaald door een breakdancers, rappers, acrobaten, dansers en nog veel meer talentgroepen. Ook 
hier hebben wij deel uitgemaakt van de kerkdienst op zondagochtend. Wederom erg bijzonder om 
mee te maken.  

Onze klusweek begon ook hier op maandag. Er werd veel in groepjes geklust. Zo werden 
handgemaakte stoelen en bureaus geschuurd en gelakt, een klaslokaal compleet opnieuw 
geschilderd inclusief plafond, lampenkampen gemaakt met de eersteklas, heggen en gras geplant, 
een uitleenhok gemaakt voor voetbalschoenen en sportshirtjes. We hebben zoveel af kunnen krijgen 
dat er op het gegeven moment geen materialen meer waren om verdere klussen te doen.  



 

Op maandag en dinsdag kregen wij ook de kans om lessen van de tweede en derde klas bij te wonen. 
Ook hebben wij per locatie twee bijbelstudies georganiseerd met de thema’s ‘daily life’ en ‘faith’. Dit 
was met het idee om de kinderen en tieners beter te kunnen leren kennen en dit heeft zeer goed 
uitgepakt. Het was heel interessant, in Nyamira met groep 5, 6, 7, 8 en in Ruiru met de eerste klas, in 
gesprek te gaan, aangezien er veel verschillen zijn tussen beide culturen.  

Afgelopen twee weken hebben wij het ontzettend naar ons zin gehad, bijzondere ervaringen op 
gedaan en een mooie indruk gekregen van het prachtige land Kenia. Wij willen Ria, Fester en 
natuurlijk Blessed Generation bedanken voor het geven van de kans van het hier mogen zijn en ook 
onze sponsoren die het mogelijk hebben gemaakt om zoveel geld te kunnen doneren aan Blessed 
Generation.  

Kwaheri! 

Willemijn, Lisanne, Sterre, Linde, Meike, Annemarijn, Isabel, Karlijn, Renske, Debora, Annika, Raph, 
Joris, Miroslav, Charlotte, Marijke, Gert-Jan, Zegert, Annemarie en Jolande 

 



 

Zegert van der Linde was één van de begeleiders van de bouwreis. Hij maakt radioprogramma’s en 
heeft mij uitgebreid geïnterviewd over ons werk. Het interview kunt u beluisteren via 
https://visie.eo.nl/2017/11/het-kan-je-buurman-zijn/ 

 

Tot zover!  

Groetjes Ria 

 


