30 juni 2012

Jambo nieuwsbrief lezers (‘Hallo’, in het Kiswahili)
Habari? (Hoe gaat het?)
Nzuri sana (Het gaat goed)
Rafiki Wa Blessed Generation
Tijdens ons jaarlijks april-verblijf in Nederland, zijn we geraakt door de hartverwarmende steun en sympathie van mensen, scholen,
kerken, bedrijven en andere organisaties voor ons werk voor de Blessed Generation-weeshuizen hier in Kenia. Dat geeft ons kracht om
door te gaan. Geïnspireerd door alle steun vanuit Nederland, dacht ik: Het zou goed zijn als hier in Malindi (en de andere Blessed
Generation-locaties Ruiru en Nyamira) ook meer support zou komen voor ons werk. Per slot van rekening kan niemand de ogen sluiten
voor de problematiek van de weeskinderen hier en het goeddeels overlaten aan ons - als Nederlandse vrijwilligers, gesteund door
buitenlandse sponsors.
Dus zat ik na te denken hoe we mensen en partijen hier zouden kunnen betrekken bij onze weeshuizen. Brainstormend met mijn collega
Gladys en secretaresse Miriam, kwamen we op een plannetje om klein te beginnen: het organiseren van een informele bijeenkomst en
daarvoor een beperkt aantal mensen uitnodigen die zelf, privé of vanuit hun werk, al een band met Blessed Generation hebben. Zeg
maar: mensen die al vrienden van onze projecten zijn. In het Kiswahili ‘Rafiki Wa Blessed Generation’.
Zo is het overleg begonnen op het weeshuis en iedereen ziet het zitten dus we gaan ervoor.
Uiteraard is het goed om de ‘Rafiki Wa Blessed Generation’ te vertellen hoe ze kunnen bijdragen en wat dat vrienden zijn inhoudt.
Om het concreet te houden hebben we een aantal dingen “vast gezet“:
1.

We hebben collectebussen gemaakt en folders gedrukt met het banknummer van onze bank hier. Deze kunnen mensen in hun

bedrijf neerzetten en dat kost ze geen cent.
2.

We gaan een evenement organiseren. Om te beginnen op 12 augustus een familieplezier-dag. Locatie: het weeshuis. Inclusief

springkussen voor kinderen/clowns/acrobaten/gezichten schminken en lunch en frisdrank. Entree voor kinderen is gratis maar
volwassen betalen 10 euro. We vragen Rafika Wa Blessed Generation of ze kaarten voor het evenement willen verkopen in hun winkels.
Misschien willen ze zelf bijdragen aan het feest in de vorm van eten en drinken of huren stoelen en huur springkussen. Het volgende
evenement zal een liefdadigheidsdiner zijn.
3.

Dan worden bedrijven er op gewezen dat het goed is dat ze stagiaires van ons nemen. Of met hun bedrijf of school op bezoek

kunnen komen enzovoorts.
4.

Rafiki Wa Blessed Generation krijgen 4 keer per jaar een nieuwsbrief.

En zo was ‘Rafika Wa Blessed Generation’ geboren.
We hebben een lijst gemaakt met alle mensen die we kennen hier in Malindi en de lijst was lang. Na ballotages kwamen op 50 mensen
uit.
We hebben deze mensen allemaal persoonlijk bezocht / het uitgelegd en dat was al ‘netwerken op zich’.
Mensen waren bijzonder enthousiast!
De locatie wilden we in de stad (het zijn allemaal werkende mensen en die hebben geen zin om helemaal over zandwegen naar het
weeshuis te rijden). Maar Jef van het hotel African Pearl in Malindi zei zonder nadenken: “Doe het in mijn hotel. Ik zorg voor koffie en
thee en ook voor scherm en geluid en alles”. Geen kosten: dat is een ‘Rafika Wa Blessed Generation’.
Zo is het begonnen. En dan nu breng ik u als nieuwsbrief-lezer naar de dag.
Vrijdag 22 juni hadden we de eerste bijeenkomst ‘Rafiki Wa Blessed Generation’.
We begonnen met het koor van Blessed Generation dat zoals altijd een geweldige uitvoering gaf van zang en dans.

Dan Outreach:
Van de vrouwen die een baan hebben gevonden, waren er drie aanwezig om wat te vertellen tijdens de bijeenkomst.
Rechts op de foto Fatuma. Een vrouw die vertelt dat ze naar de technische school van Blessed Generation mocht en daar
klaargestoomd is voor het starten van een eigen bedrijfje. Ze maakt slippers, heeft vaste afnemers en maakt winst van 200 euro per
maand (inkomen 300 euro). Het minimumloon is 70 euro in de maand dus de monden in de zaal vielen open.
Ook liet ze weten dat ze tegenwoordig in staat is schoolgeld voor haar eigen kinderen te betalen en dat die allemaal naar een goede
privéschool gaan.
Fatuma spreekt geen Engels en daarom staat er links van haar een jongedame, Laureen. Zij komt ook uit het Outreachprogramma.
Laureen studeert ondertussen aan de Universiteit en spreekt vloeiend Engels en Kiswahili. Zij zorgt voor de vertaling.

Kinderen van het weeshuis die in groep 8 zitten en die de allerbesten zijn op school mochten elk iets vertellen over een Blessed
Generation weeshuis. Eentje mocht vertellen over onze highschoolkinderen. Op de foto Felix uit Nyamira.

Dat ze lol hadden deze dag hoef ik bij het plaatsen van deze foto niet meer te zeggen.
Van links naar rechts: Scholar (student en weeskind), Beril (student en weeskind), Mr Omolo (hoofdonderwijzer), Felix (student en
weeskind)

Daarna waren de College-dames aan de beurt. Wat waren ze dankbaar dat we ze hadden uitgenodigd. ‘Dat we ze zo speciaal vinden
dat ze naar dit evenement mogen komen’. Ik kan dat alleen maar omdraaien. Deze studenten hadden net een lang weekend vrij
(daarom was het ook op deze vrijdag gepland en hoefden we mensen niet uit de schoolbanken te halen).
Sommige studenten kwamen vanuit Nairobi met de nachtbus naar Malindi. De hele nacht in de bus en ’s morgens om 11 uur paraat voor
Blessed Generation... dan voelen wij als werkenden hier ons Blessed!

Van links naar rechts achterste rij:
Velma (Ceremoniemeester van het evenement, zit in ICT traject nu en gaat door naar verpleegstersopleiding)
Jimmy (eerstejaarsstudent Medicijnen aan Universiteit. Heeft eerste jaar bijna afgerond. Vertelde op het event over Outreach en over
kinderen van het weeshuis die al nu volwassenen zijn en banen hebben)
Wyckliff (Universiteitstudent en wil docent worden aan een highschool. Specialisaties Engels en Geschiedenis)
Belinda (Universiteit Medische richting, het maken van medische rapporten)

Laureen (Universiteit Media)
Gladys (Hoofd sociaal werk voor alle drie de weeshuizen)
Voorste rij:
Charity (Luchtvaartschool voor kantoorbaan.. Ja soms is het wat moeilijk te vertalen...) en daarnaast zit ik.
In totaal hebben we nu 21 studenten die de kans hebben om te studeren aan de universiteit! Dat is echt iets waar we heel ‘Blessed’ mee
zijn.

Ook hadden we een spreker van buiten het weeshuis... van de Kinderbescherming. Nou dat was een goede keus, want hij had goede
woorden voor ons: ‘Blessed Generation heeft een geweldig Outreachprogramma, Blessed Generation heeft weeshuizen als vangnet als
het echt niet meer gaat, maar hun Outreachprogramma staat als een huis. Blessed Generation is een voorbeeldproject; een voorbeeld
voor het distict Malindi en Magerini... maar eigenlijk voor heel Kenia.’
Er was ook pers uitgenodigd en samen met de vertegenwoordiger van de Kinderbescherming heb ik de journalisten alle antwoorden
kunnen geven.

Uiteindelijk heb ik ook een woordje gedaan. Op het laatst.. de rest van het programma was gedaan door studenten!
Ik heb de mensen verteld dat ze zijn uitgenodigd omdat ze al heel lang betrokken zijn bij het weeshuis op verschillende manieren en ik
heb wat voorbeelden genoemd.
·

De Internationale school die ons een bezoek bracht.

·

Marys haar- en schoonheidssalon die eens kwam om alle kinderen te scheren maar die ook studenten van ons opleidt in haar

salon.
·

Yared die als advocaat ons altijd bijstaat en dat niet rekent in kosten en tijd. Ik heb verhalen verteld over wat Yared zoal voor ons

doet (o.a. landzaken).
·

Leo van Holland Security (een beveiligingsbedrijf). Oké, de naam zegt het al maar Leo is een Nederlander en op maandag tot en

met vrijdag is hij iedere ochtend in het weeshuis te vinden en doet hij het onderhoud. Dat doet hij al jaren.
·

Maar we hebben ook Mulwa groothandel. Als ons geld op is, geeft hij ons de boodschappen op krediet.

Dit zijn onze vrienden van het weeshuis in Malindi en dat willen we vandaag officieel erkennen en deze dag speciaal voor hen
organiseren.

De reacties waren goed. Een oogarts met een opticiënzaak en een ziekenhuis speciaal voor ogen zei: “Ik ben oogarts geworden om
mensen te helpen -- niet om nog een duurdere auto te kopen. Ik zit in een groep (Lions) die regelmatig gratis oogoperaties doet voor de
armen en daar haal ik mijn energie uit... hele arme mensen die ontwaken uit de narcose en je arm pakken en zeggen: ’ Daktari, ik kan
weer zien!’. Blessed Generation mag al hun kinderen en Outreach mensen brengen en ik zal dat met liefde gratis doen.” Dat is al winst!
Maar ook waren er reacties als: ”Dit is uniek. Zoiets hebben we nog nooit gezien in Malindi“.

Kwaheri (‘Tot ziens’ in Kiswahili)
En met groeten van Ria en Fester en kinderen
(Fester staat nergens op een foto maar was er wel... Hij was de fotograaf die dag.)

Hulp nodig
Nu ben ik bij dat punt aanbeland van “Waar is hulp nodig?“.
Zoals hierboven staat, zoeken we ook sponsoring in Malindi zelf voor onze dagelijkse uitgaven. De collectebussen zijn uitgezet. Maar
zoals er financiéle problemen zijn in de westerse wereld, kampen we ook hier in Kenia met hogere prijzen (door geldontwaarding en

daardoor prijsstijgingen). Het is niet eenvoudig om alle monden van de weeskinderen te voeden.
Wat we concreet nodig hebben is geld voor eten en drinken: van aardappelen tot zeep. Denkt u alstublieft niet: Blessed Generation helpt
honderden kinderen in en buiten de weeshuizen en dan helpt mijn tientje niet... Integendeel: net als in uw eigen huishoudboekje komen
we altijd net dat laatste tientje tekort.
Asante sana (Dank u wel)

