Zie haar schoonheid
Benedict:
“ As a geography student climbing Mount Kenya will help me see what I was
taught in class like rainforest and rivers….”

Kenia, februari 2017
Jambo nieuwsbrieflezers (‘Hallo’ in Swahili)
Habari? (‘Hoe gaat het?’)
Mzuri sana (‘Het gaat goed’)
Er is zoveel gedoe in de wereld; over landen, afkomst, religie en milieu en
niemand zal eraan ontkomen om daar af en toe bij stil te staan. Het houdt mij
bezig en niet zozeer als gespreksonderwerp want praten doen we denk ik genoeg,
maar meer als actiepunt. Hoe kunnen we in de praktijk ervoor zorgen dat mensen
van de wereld gaan houden en daarmee rekening gaan houden met het
schoonhouden en verzorgen van deze ronde planeet? Daarom deze nieuwsbrief
met als titel ‘Zie haar schoonheid’. Geniet van het mooie land waarin je woont!
Vorig jaar had ons gezin het voorrecht om de schoonheid van Mount Kenya te
zien. Het is de hoogste berg van Kenia. Niet van Oost Afrika, dat is de Kilimanjaro,
officieel in Tanzania alhoewel hij op de grens staat tussen Kenia en Tanzania.
Onze familie klom niet naar het hoogste punt maar kon ergens halverwege een
vishengel uitgooien. Vissen in de bergen, in de geweldige natuur, genieten van de

vele vogels en de prachtige bomen om ‘s avonds bij een openhaardvuur weg te
doezelen in een berghut. Het waren slechts een paar dagen maar onvergetelijk
mooie dagen.
Ook zagen we de invloed van wat we vooruitgang noemen – een grote stuwdam
werd vlakbij de rivier gebouwd om energie op te wekken. Vlakbij onze
verblijfplaats was ook een theefabriek. Deze hebben we bezocht. Het is mooi om
te zien hoe iedereen hard aan het werk is op de theeplantages en dat mensen
daar dus ook van leven. Ze leven op prachtige heuvellandschappen in een
waanzinnig mooie vegetatie. Vroeg in de ochtend plukken ze hun thee en in grote
balen leveren ze die af bij de theefabriek waar alles wordt gedroogd, gesorteerd
en gemalen. De grove malingen blijven in Kenia, de fijne malingen gaan naar het
buitenland. Soms gaat de thee ook naar het buitenland om verder bewerkt te
worden en vervolgens terug te komen naar Kenia om hier in de winkels verkocht
te worden. Om de thee te drogen is warmte nodig. Deze warmte wordt gemaakt
in een grote oven waarin brandhout gestookt wordt – heel veel brandhout. Al dit
hout wordt gekapt in het prachtige gebied waar we ons bevinden. De fabriek
plant om deze reden continu nieuwe bomen aan.
Als we de volgende dag wakker worden en genieten van het geluid van de
stromende rivier en onze kinderen proberen het ijskoude bergwater te trotseren
samen met andere jonge kinderen uit de omgeving die behendig van de ene naar
de andere rots springen, bedenk ik me voor de zoveelste maal hoe geweldig mooi
dit land is.
Ik realiseer me ook dat heel veel mensen dit gewoon echt niet weten. Het
schoolsysteem in Kenia is best nog wel gebaseerd op een beleid van
internaatscholen. Ook voor de BG kinderen is dit vaak het geval. De kinderen
komen meestal alleen in de vakanties buiten de schoolmuren en keren dan indien
mogelijk terug naar familieleden zoals oma’s en opa’s of ooms en tantes. Als ze
familie hebben is dat prachtig. Maar laten we er geen doekjes om winden – de
familie is arm, anders waren de kinderen niet in een opvanghuis terecht gekomen
en hadden ze de kinderen wel kunnen opnemen in hun eigen gezinnen.

Wat voor kijk krijgen deze kinderen op hun prachtige land? Ze zien de school, het
land vanuit boeken en hun familie in de sloppenwijken. Niet echt een hoopgevend
beeld. Kon ik de kids maar eens laten zien hoe mooi hun geboorteland is… zodat
ze ervan gaan houden net als ik.

Geweldig nieuws!
Een paar dagen later komt Bob de Jong aan met zijn vader die met de bouwgroep
gaan helpen bij de bouw van de middelbare school voor BG. Jullie kennen Bob van
het schaatsen, wij kennen hem als enorm goede bouwer: onze Bob de Bouwer.
Op een gegeven moment zaten we te praten en ik vertelde hem van de geweldige
visreis die we gemaakt hadden en hoezeer ik het soms lastig vind om dit te delen
met de BG kinderen. Ik zou het willen maar het klinkt zo... ja...’kijk eens wat wij
hebben kunnen doen en jullie niet’. Wat zou het mooi zijn als we het de kids eens
konden laten zien…
Toen Bob weer terug was in Nederland stuurde hij mij out of the blue een appje
met de boodschap: “Ik ga het doen, ik ga met die kids de berg beklimmen!”.
Wat een geweldig nieuws!

Voorbereiden en voorpret
Nu zijn we al maanden aan het voorbereiden. Niet alle kinderen kunnen mee,
althans niet dit jaar. Dat is ook niet vertrouwd om met zoveel kids de berg op te
gaan. Ons streven is 20 studenten en 4 Keniaanse begeleiders.

Ze klimmen tot de Liki Valley en krijgen opdrachten mee, zoals het onderzoeken
van dingen die ze bij aardrijkskunde moeten leren bijvoorbeeld. Ook krijgen ze
een camera mee om vast te leggen wat ze zien en er een powerpointpresentatie
van te maken voor alle studenten en docenten die niet meegaan.
De begeleiders die meegaan oefenen ook al flink en er is veel voorpret. Trouwens,
ze moeten wel oefenen want wat als de studenten straks de begeleiders de berg
op moeten duwen…! Ze moeten sterk zijn en fit.
Er moeten warme truien aan want het is koud op de berg. Hoe hoger je komt hoe
kouder en ze zullen op de berg moeten overnachten. Een bedrijf in Nederland
heeft hiervoor warme truien beschikbaar gesteld.
Zo’n reis kost natuurlijk geld. Met Bob gaat een ploeg Nederlanders mee die
komen helpen met verschillende bouwwerkzaamheden. Een aantal van hen gaat
ook mee de berg op. Bij het bedrag dat zij betalen voor hun eigen klim betalen ze
ook voor 1 student. Het kost € 125 per student. We hebben nu al geld voor 16
studenten. (Mocht u nu willen helpen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op de
rekening van Blessed Generation Nederland, NL59 RABO 0160283345 o.v.v. ‘met
Bob naar de top’. Maar… de nieuwsbrief is niet bedoeld om fondsen te werven
dus vandaar tussen haakjes.)

Hesbon:…” I want to climb Mount Kenya to
see the snow because it is the only
mountain with snow in Kenya …”

We hopen dat we een klein potje kunnen aanmaken zodat we volgend jaar met
een ander groepje studenten een activiteit kunnen doen waarmee we hen de
schoonheid van hun land kunnen laten zien en de geschiedenis-, aardrijkskundeen biologieboeken tot leven kunnen laten komen.

Via onze Facebookpagina en de website zullen we proberen u allemaal een goed
beeld te geven van de klim. De Facebookpagina van BG is
www.facebook.com/BlessedGenerationChildrensCenter
Kwaheri (‘Tot ziens’ in het Swahili)
Ria Fennema

