25 maart 2012

Jambo nieuwsbrief lezers (Hallo in het Kiswahili)
Habari (Hoe gaat het)
Nzuri sana (Het gaat heel goed)
De nieuwsbrief vandaag wil ik graag in zijn geheel wijden aan het weeshuis in Ruiru want er is weer veel te vertellen!
Karibu sana (Een warm welkom)
We hebben nieuwe kinderen mogen verwelkomen in Ruiru. Karibuni sana! Heel erg welkom! We hopen dat ze een mooie nieuwe
toekomst tegemoet gaan.

Bovenste rij, staand van rechts naar links:
Boniface Mutwiri, Faith Ndunge, Jane Auma, Phoebe Hebako, Jentrix Nabwire, Lukas Wambugu
Onderste rij, gehurkt van links naar rechts:
Priscilla Mumbi, Pauline Makoha, Veronica Wanjiku, Pauline Nafula, Stephen Omungo, Peter Kairo, Mathew Molekono
Afronding lagere school en door naar middelbare school
Hierover heb ik heel erg goed nieuws te melden. Van alle drie weeshuizen samen zijn er 25 kinderen die hun lagere school periode
konden afronden en door zijn gegaan naar een middelbare school. Ze gaan dus niet langer vanuit het weeshuis naar school maar zijn
geplaatst op internaatscholen verspreid over het land. Een volgende stap in hun leven!

Afronding middelbare school
Ook hier goed nieuws: 9 meisjes en 2 jongens hebben de middelbare school met zeer goede resultaten afgesloten. Zij kunnen nu dus
door naar een college of Universiteit. Hier was al jaren een hapering. Want… hoe betalen we dat? Dit soort scholing is immers erg duur.
Daar waar het meisjes betreft, werken we tegenwoordig samen met een organisatie uit Amerika met de naam Global Give Back
Circle (Op de websitewww.spiritoffaith.nl/pages/blessed-generation-ruiru.aspx of opwww.globalgivebackcircle.org kunt u daar meer over
lezen.)
Global Gove Back Circle zorgt ervoor dat meisjes direct na hun highschool examen door kunnen gaan naar een Computertraining. Deze
training is intern. In die tijd wachten ze ook op hun examenresultaten. De wachtperiode wordt dus heel goed besteed. Als de
examenresultaten bekend zijn, wordt begonnen aan het proces ‘Inschrijven bij Universiteit of College’.
Mentoren gezocht!
Global Give Back werkt met mentoren. Dit wil zeggen dat elk meisje een eigen mentor heeft. Voorwaarde is dat de mentor vrouw is en
maandelijks via mail contact heeft met de student. De mentor betaalt 100 dollar per jaar en Global Give Back neemt verder alle kosten
met betrekking tot scholing over! Dit is natuurlijk een prachtig programma!
De 9 meisjes die nu al intern de ICT Training volgen en zich voorbereiden op de Universiteit zijn afkomstig uit het weeshuis in Ruiru en
van het Outreachprogramma van Malindi. We kunnen nog mentoren gebruiken. Vrouwen die mentor willen worden, kunnen zich bij mij
melden. Misschien kent u vrouwen die er geschikt voor zouden zijn? Laat het me weten.

En dan de jongens… Maar ook daar is een wonder gaande! De sponsoren van enkele jongens besloten dit te continueren en voor
anderen vonden we een Barmhartige Samaritaan. Ook dit jaar gaat één sponsor van de jongens door en de andere kan rekenen op een
Barmhartige Samaritaan. We zijn de sponsors heel dankbaar. Mensen die hier wel eens geweest zijn, weten wat wij op zulke moment
zeggen :”God is good all the time and that is a big WAUW!” .
College is sinds ik hier ben altijd een probleem geweest en nu komt er lucht… Dank!

Hieronder een foto van Lucy. Zij is in het weeshuis in Ruiru opgeroeid en met een B geslaagd voor haar middelbare school examen
(Even voor de duidelijkheid: We hebben hier geen systeem van 10, 9, 8 , 7 maar van ABCDE waarbij A staat voor allerbeste en daarna
B. Lucy heeft dus heel goed gescoord.)

Lucy wil graag bankier worden. En als ze dan later echt groot is, wil ze graag een kindje sponsoren van het weeshuis!

En hoe gaat het nu met huidige College kinderen?
Het zijn er best veel. Sommigen zitten in hun eerste jaar, anderen in hun laatste. Maar laat me even één jongen aan u voorstellen. Zijn
naam is Brian Kimani en hij is opgeroeid in het weeshuis in Ruiru. Hij zit in zijn eerste collegejaar en is op weg naar het tweede jaar. Hij
wil docent Kiswahili en Geschiedenis worden aan de Universiteit. Na zijn studie wil hij graag teruggeven aan de mensheid / het weeshuis
/omgeving.
Maar goed, later is al daar. Brian heeft, net als sommige andere studenten, lange perioden achter elkaar les en dan een lange vakantie.
Nu heeft hij vier maanden vrij. Hij werkt als vrijwilliger in Ruiru in het weeshuis en geeft kinderen bijles op de school!

Brian Kimani

En dan na afloop van dat alles
Na dit hele proces is de jeugd volwassen. Velen vinden een baan. Ze komen veelal ook bij het weeshuis terug en worden donateur.
Ook dit jaar vonden al enkele afgestudeerden een werkplek of zijn net aan het solliciteren. Esther heeft een baan gevonden als
schoonheidsspecialiste in een salon in een sterrenhotel in Malindi. Margreth werkt als klassenassistent bij de Nederlandse school in
Nairobi. Lennah is nu op zoek naar een baan in het hotelmanagement . Dit maakt onze groep werkende ‘ex-Blessed Generation
kinderen‘ weer wat groter. We noemen hen onze ‘Business Class’. In deze groep bevinden zich al een bankmedewerker, een
accountant, een docent , een organisator van evenementen, een tour medewerker, een ICT-ondernemer , een salesman, een bakker(in)
en vele anderen.

Margreth

Lennah

Ik hoop dat u uit deze nieuwsbrief kunt opmaken dat helpen écht helpt!
Op verzoek van vele lezers vindt u onderaan deze brief extra informatie voor mensen die willen helpen maar niet goed weten waar de
problemen liggen. Ik heb u veel goed nieuws gegeven in deze brief, maar dit is niet zonder slag of stoot gegaan. Aanknopingspunten
voor mensen die willen helpen zijn er dus zeker!
Hiermee sluit ik het vaste deel van de brief af.
Ondertussen ben ik met mijn gezin alweer in Nederland aangekomen voor ons jaarlijkse bezoek. We hopen u ergens in de komende
weken te mogen ontmoeten!

Kwaheri (Tot ziens)
Groetjes Ria Fennema

Nou daar komt ie dan!
De hulpvraag / de actievraag
Hierboven heeft u veel goed nieuws kunnen lezen, maar dat is beslist niet allemaal zonder moeite gegaan.
Omdat het weeshuis in Ruiru het meest centraal gelegen is, is het de doorgang voor vrijwel alle middelbare scholieren van de drie
weeshuizen.
Punt 1: In januari bleek dat een aantal sponsoren vanuit kostenoverwegingen niet door wilden gaan met de sponsoring van hun kind
tijdens de middelbare schoolperiode. Sommigen gingen door en anderen stopten of kozen voor een kindje in de lagere school leeftijd
omdat dit wat goedkoper is. Met anderen woorden: er waren niet genoeg sponsoren.
Punt 2 : Net als overal in de wereld, wordt alles hier ook duurder. Voor een eerstejaarsstudent aan de middelbare school moesten we in
januari 600 euro neertellen voor de eerste termijn (januari t/m april) . Deze kosten zijn zo hoog omdat eerstejaarsstudenten (die allemaal
naar internaatscholen gaan) veel mee moeten brengen. Denk aan een matras, beddengoed, wasteiltje, uniformen, bijbel, atlas. Boekenen schoolgelden zijn verhoogd bovendien. Dat de schoolgelden (internaatgelden) hoger zijn, is ook begrijpelijk. Alles wordt duurder en
dus eten ook. Dat merken we in het weeshuis natuurlijk ook.
Punt 3 : Ruiru heeft al tijden een nieuwe borehole (waterput) nodig. Nu wordt met tankwagens het water aangevoerd en dat kost extra
geld.
Punt 4 : De auto heeft een grote reparatie nodig en eigenlijk een nieuwe chauffeur die tevens autoreparateur is, maar dat is weer
onbetaalbaar.
Kort door de bocht: Vanaf de dag dat het schooljaar begon heeft Ruiru extra kosten gemaakt. De schade hebben we kunnen beperken
tot een week geleden. Wat nu voor Ruiru nodig is, is geld voor lopende kosten. Gewoon geld voor rijst, bonen, maïs en voor reparaties,
water, medicijnen. Elke euro helpt! Denk niet ‘Ik heb wel 1 euro maar dat helpt niet!’. Dat is onjuist, want dat helpt weldegelijk. Elke euro
telt en elke euro voor dit doel komt in Ruiru terecht. Mocht u willen helpen, dan kunt u een bijdrage overmaken op
32.09.53.580
Stichting Spirit of Faith te Hurdegaryp

