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Nadat wij in de zomer van 2005 de muur bekostigd hadden ter bescherming van het
nieuwe weeshuis en het terrein konden wij in december ook als team zelf aan de slag
in het nieuwe weeshuis in Malindi en dat is wat wij het liefste doen; zelf de handen uit
de mouwen steken en voor en met de kinderen aan de slag gaan.
Omdat wij vlak voor Kerst aankwamen en Ria had aangegeven dat er tekorten waren
voor de festiviteiten zijn wij daarmee als eerste begonnen. Wij konden bijdragen met
cadeaus die wij hadden meegenomen, het bekostigen van de maaltijden en
matrassen voor alle kinderen, het maken van versieringen samen met de kinderen en
het schilderen van de nieuwe naam van het centrum op de gevel. De opening van
het centrum werd gecombineerd met het kerstfeest dus de naam “Blessed
Generation” werd toen officieel onthuld. Daarnaast is er muziek gemaakt met de
kinderen wat tevens een mooie gelegenheid was ze te leren kennen.
Gedurende de 4 weken dat wij daar waren hebben wij veel kunnen doen, zelfs meer
dan in eerste instantie besproken was met Ria. Het waterleidingsysteem bleek niet
goed te functioneren dus hebben wij grotere watertanks geplaatst en de douches van
de kinderen waar mogelijk gerepareerd. Daarnaast kregen de gebouwen een naam
op de gevel en hebben wij kunnen helpen met het in orde maken en inrichten van de
klaslokaaltjes zodat die meteen in gebruik konden worden genomen. De oude
zeecontainer die nogal verloren op het terrein stond werd omgetoverd tot een
kleurrijke opslagplaats en alle slaapzaaltjes kregen vrolijke wandschilderingen,
evenals de toegangspoort en de binnenplaats. Omdat het weeshuis ver afgelegen
ligt en niet makkelijk te vinden was hebben wij ook gezorgd dat er een
bewegwijzering kwam die vanaf Malindi duidelijk de route aangeeft. Tussentijds
hebben wij Ria en Fester nog geholpen met het uitdelen van voedselpakketten aan
mensen die deelnemen aan het “outreachprogramma”. Dit gaf ons een goed beeld
van de schrijnende situatie waarin veel Keniaanse families verkeren. Natuurlijk
hadden wij tussendoor ook veel pret met de kinderen en is er veel gezongen en
gedanst samen. Vooral de tijd die wij doorbrachten met deze kinderen maakte dit
project voor ons onvergetelijk al zullen wij voortaan wel moeten leven met het
gegeven dat wij nooit zulke goede zangers en dansers zullen worden als zij.
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