
Putten, 23 december 2017 

 

Nakupenda Yesu (‘Ik hou van Jezus’ in het Kiswahili) speelde en zong de 
Oosterkerkband in Zeist toen we binnenkwamen. Dankbaar mogen we 
zijn met de structurele band met de Oosterkerk en met u allemaal in 
Nederland. Het is zo waardevol u weer te zien en te spreken. Dank jullie 
allemaal voor jullie geweldige warme harten voor Blessed Generation. 

 

Jambo nieuwsbrieflezers, 

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

We zijn in Nederland; code oranje. Sneeuw verhindert het zicht op de 
weg en maakt de wegen glad en dan zeggen ze dat het in Afrika 
gevaarlijk is... 

Via deze weg wil ik iedereen bedanken die bij een bijeenkomst in 
Nederland aanwezig is geweest, die ons een bezoek heeft gebracht of 
ons welkom geheten heeft in hun huis. 

Niet altijd hebben we de tijd gehad iedereen even persoonlijk te 
spreken. Vooral bij de eerste bijeenkomst in Oudega, in de prachtige 
locatie De Hûskeamer. Ik had de presentatie nog niet goed op orde 
waardoor het uitliep en er weinig tijd was voor een persoonlijk gesprek.  
Toch willen we iedereen bedanken die zich inzet voor BG. Het heeft ons 
hart verwarmd dat jullie, vooral nu met die af en toe barre 
sneeuwwegen, toch de moeite nemen ons te zien. 



Wij als gezin hebben trouwens ook genoten 
van de sneeuw. Het is zo prachtig. Sneeuw 
is een fenomeen dat we niet meemaken in 
Kenia dus we hebben ook sneeuwpret 
gehad. 

 

 

 

 

 

Afgelopen week zijn de resultaten binnengekomen van de landelijke 
middelbare schoolexamens. We keken uit naar de examens en de 
uitslagen. Het was de eerste keer dat leerlingen van BG High examen 
zouden gaan doen en ze stonden er goed voor. 

 



Het kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel toen we 
doorkregen dat slechts 70.000 van de 600.000 studenten in het hele 
land zich kwalificeerden voor de universiteit. Het is dus landelijk een 
hele slechte uitslag en dit geeft veel stress. Bij studenten in de eerste 
plaats maar ook onderwijsorganisaties spreken erover in het nieuws. 
Dit is een onmogelijk lage score. Er zal ook wel iets moeten gebeuren 
want zo krijgen ze volgend jaar de universiteiten ook niet vol. 

Maar voor heel veel studenten is het nu gewoon heel veel stress. 
Hebben ze een C minus dan betekent dat gewoon dat ze niet verder 
kunnen met school en dat dit voor hun het eindstation is. Daarmee is 
de kans op een baan en een toekomst weg. 

BG High zit ook in dit landelijke gemiddelde. Een aantal kinderen zijn 
met een C plus buiten de gevarenzone. De rest valt net buiten de boot. 
Voor een aantal studenten lag dit wellicht in de lijn der verwachting 
maar voor het overgrote deel geldt dit niet. We zullen moeten 
afwachten hoe het land dit gaat aanpakken. 

Nadat de gemoederen wat zijn bedaard, zal ook BG moeten kijken waar 
het land mee komt en passende oplossingen moeten vinden voor de 
studenten. Dit zal uiteraard weer geld gaan kosten, welke kant het ook 
opgaat. Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten in een situatie 
waar we al zoveel moeite hebben de basiskosten te betalen. Stel dat 
studenten een jaar moeten overdoen… dan hebben we niet genoeg 
plek… Daar zaten we toch al mee omdat BG High gewoon nu echt toe is 
aan nieuwbouw maar daar is geen geld voor.  

 



Misschien is het een beetje raar maar ik zat me deze week af te vragen: 
‘stel dat iedere Nederlander die vuurwerk afsteekt nu 1 vuurpijl niet 
zou kopen en dat geld aan BG zou doneren… hoeveel kinderen zouden 
we dan kunnen helpen?’  

Voor nu... we gaan weer op pad in Nederland. De sneeuw is weg, de 
griepepidemie is inmiddels uitgebroken maar het is hier goed… 

Nogmaals bedankt voor jullie steun. 

Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. 

 

Kwaheri (‘tot ziens’ in Kiswahili) 
Ria en familie  
 


