Malindi, 7 juni 2017

‘Ik kon het eerst niet geloven... Ik heb een eigen matras... helemaal voor
mij alleen...’
De kleintjes zijn nog elke dag helemaal verrukt en roepen bij het zien
van hun bed steeds: ‘Mine!’

Jambo nieuwsbrieflezers (‘Hallo’ in Swahili)
Habari? (‘Hoe gaat het?’)
Mzuri sana (‘Het gaat goed’)

Vandaag wil ik jullie graag een overzicht geven van goede nieuwtjes en
acties die er lopen.

Toen we afgelopen december in Nederland waren hebben velen van u
vernomen dat er best wel zorgen zijn en dat er veel werk moet
gebeuren. Maar intussen hebben we veel tot stand kunnen brengen. In
deze brief gaat het me niet lukken om iedereen die daaraan heeft
bijgedragen te noemen maar kan ik wel een indruk geven van wat er
dankzij veler inzet tot stand is gebracht.
Natuurlijk moet er nog steeds heel veel gebeuren, maar er is ook heel
veel gedaan. Daar wil ik me graag op richten – op het positieve – wat
gedaan is en gedaan wordt op alle drie locaties.

Laat me daarom even hier starten: iedereen die heeft bijgedragen aan
het project ‘Borehole Nyamira’: heel hartelijk bedankt! We hebben
dankzij uw steun nu genoeg geld om het waterproject uit te voeren. We
zijn nu bezig met de eerste voorbereidingen. Met voorbereidingen
moet u denken aan het zoeken van de beste boorplaats (met geologen)
en vergunningen. Vanaf volgende week komen ze met de boor en gaan
we echt van start met het praktische werk.
Via Facebook (www.facebook.com/BlessedGenerationChildrensCenter )
en de website (www.blessedgeneration.nl) zullen we af en toe ook
foto’s plaatsen.
Dan nog een project in Nyamira dat ook dankzij uw aller steun mogelijk
is gemaakt: de renovatie van de lagere school. Dit project is opgezet in
samenwerking met Wilde Ganzen. Er is nu voldoende geld bijeen om in
aanmerking te komen voor de bijdrage van Wilde Ganzen en we
verwachten het geld deze week op de rekening zodat we ook met dit
project kunnen gaan starten.

Wij zijn met elkaar - Nyamira-manager Cleophas, de hoofdonderwijzer
van de school en de kinderen voorop - erg dankbaar dat sponsoring is
gelukt. Het zijn grote projecten die echt noodzakelijk zijn. In deze tijd is
het al moeilijk om de lopende kosten van Blessed Generation rond te
krijgen. Daarom knijpen we onze handen dicht voor de sponsoring van
beide omvangrijke Nyamira-projecten. Dank u wel voor uw steun!

Dan Ruiru. Hier heeft een team met o.a. de vader van Bob de Jong en
Bob de Jong zelf gewerkt aan de renovatie van een van de klaslokalen
van BG High, de middelbare school van Blessed Generation.

Nu de BG lagere school in Ruiru is omgebouwd en opgeknapt tot
highschool is het volgende project het uitbreiden van de slaapplaatsen
en het bouwen van meer klaslokalen. De leerlingen slapen nu in de
ruimte die bedoeld is als gemeenschappelijke ruimte en iedereen ligt
hutjemutje. Het volgende grote project waar we voor moeten gaan
inzamelen wordt dus ‘nieuwbouw Ruiru’.
Meer info kunt u vinden op de website van de Stichting Geen Dak
(www.geendak.nl) die ons ondersteunt bij de verdere uitbouw van de
highschool, of neem anders even contact met mij op.

Door naar de Blessed Generation locatie in Malindi. Het probleem waar
de Malindi-locatie tegenaan liep, afgezien van tekorten op de
begroting, was dat de lagere schoolgebouwen op instorten stonden. De
fundering van de meeste klaslokalen bleek niet bestand tegen de
regens die in twee seizoenen het terrein vaak blank zetten. Het is echt
geweldig dat we een sponsor hebben gevonden die de bouw van de
hele school voor zijn rekening heeft genomen. Via de foto’s hieronder
wil ik graag laten zien hoever we nu al zijn.

Het is werkelijk geweldig en al onze dank gaat uit naar de sponsor en
verder ook naar de vrijwilligers die hieraan meewerkten, zoals de
architect in Nederland en ook de vrijwilligers van de bouwreis die
hielpen met het aanleggen en ontwerpen van de speeltuin voor de
school.

Dankzij andere bezoekers kregen we
geld voor een geluidsinstallatie in de
eetzaal. Ook een geweldig project.
Wellicht klinkt het raar om dit te doen
in een tijd van armoede maar als u hier
geweest bent weet u hoe belangrijk
muziek en dans zijn voor iedereen.
Muziek en dans doen mensen vergeten
en genieten.

Namens deze bezoekers wil ik het volgende delen:
“Op een nacht werden we wakker in ons prachtige hotel in Malindi. De
regen kletterde keihard naar beneden. De Kenianen zijn zo blij met de
lang verwachte regen. Wij kunnen niet slapen en denken aan die 12
kinderen... die 12 kinderen die we vandaag ontmoet hebben tijdens het
outreachprogramma van Blessed Generation … de kinderen pasten al
niet allemaal in de hut – en voor die die er wel in passen zal de lekke hut
ook geen beschutting geven...
Dankbaar zijn we dat we donaties van onze achterban mochten
gebruiken om schooluniformen te kopen voor de kinderen en dat
Blessed Generation deze kinderen heeft op mogen nemen.”
Karima en Yassine Yettefti

KRO Actie Warm Hart
Mocht u willen helpen om kinderen zoals hierboven beschreven te
helpen, kijk dan even naar de onderstaande actie. Een initiatief van
sponsor en vrijwilliger Nelleke Rolink dat u via
www.kro.nl/geven/blessed-generation kunt ondersteunen.

Tot slot een foto van alle nieuw opgenomen kinderen bij BG Malindi.

Deze nieuwsbrief is voor uw allen – allemaal draagt u uw steentje bij en
of uw bijdrage wel of niet met naam en toenaam is genoemd, onze
dank is groot!

Kwaheri (‘Tot ziens’)
Ria Fennema

