Fietsen, auto’s en voorwaarts
Malindi, februari 2016

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

Na een verblijf van enkele weken in Nederland zijn we weer terug in Kenia. Een periode waarin
we velen van u hebben mogen ontmoeten en we door iedereen bijzonder gastvrij zijn
ontvangen. Onze dank daarvoor!
En terwijl jullie lopen te glibberen op ijs en sneeuw zitten wij weer onder de felle zon. Alhoewel
… het weer is wat in de war. Het zou een felle zon moeten zijn maar dat valt mee. Sterker nog,
toen ik twee weken geleden in Ruiru was, kwam het water met grachten tegelijk uit de wolken
zetten. Grachten? Grachten … hoe kom ik nu weer bij grachten? O ja ... In Nederland hebben de
kinderen een documentaire gezien waarin een gracht werd leeggehaald. Ze praten er nog over,
diep onder de indruk: “Zoveel fietsen mama en zelfs telefoons … zomaar in de gracht”. Ja, het is
af en toe ook wel een gekke wereld hè.
Laat me eerst iets vertellen over mijn bezoek aan Ruiru waar de nieuwe middelbare school
open is maar waar ook nog heel veel moet gebeuren!
Op maandagochtend beginnen we zo vroeg mogelijk met de gesprekken met al die sollicitanten
die zitten te wachten, hopend op een baan als docent op de BG Highschool. Het nieuwe
schooljaar begint hier in januari en we hebben nieuwe docenten nodig. Hadden we tot nu toe
alleen eerste- en tweedejaars studenten, in het nieuwe schooljaar starten we met een
derdejaars groep dus hebben we van alles meer nodig. Meer boeken, meer eten, meer
slaapplaatsen en meer docenten.
We hebben geluk! We vinden de juiste kanditaten vrij snel en aan het einde van de dag merken
we dat we slechts nog 1 docent zoeken. Dat betekent echt dat de dag succesvol was want we
hebben 5 aangenomen.
De volgende dag organiseren we een training voor alle highschool docenten. Dit is nodig omdat
BG High heel graag modern onderwijs wil geven maar docenten in Kenia zijn opgeleid om les te
geven met woorden en krijtjes. We willen heel graag dat de docenten het praktischer maken.
Soms bestaat de indruk dat BG High de absolute nadruk legt op de weg naar digitaliseren en ik

snap wel dat die indruk is ontstaan omdat juist het digitaliseren veel fondsen vraagt en veel
verandering in de school. Maar eigenlijk is het ook wel goed om te zeggen dat de school wil
specialiseren in praktijkgericht onderwijs en daar komt digitaliseren zeker bij kijken.

Om de training voor te bereiden had ik mijn collega Omolo gevraagd om uit de stof van
meerdere vakken lukraak leeronderwerpen aan te kruisen. Aan mij de taak om daar dan een
thema uit te slepen. Zo kwamen er onderwerpen naar voren als ‘Etiquette Engels’ (netjes
spreken) – Keniaans staatburgersschap – Invloed van schilderijen in Kenia – Weerssituaties –
Doel van traditionele dansen – Invloeden van muziek – Definitie van lichaamlijk fit zijn. ‘En
onder business studies hebben we export’, vertelde Omolo.
Met deze variatie aan thema’s had ik bedacht dat het wel leuk zou zijn om de studiedag te
eindigen met een jounaaluitzending, gemaakt via filmpjes die de docenten konden presenteren
via de projector en het scherm.
De les begon. Harstikke leuk, iedereen friemelt eerst een kwartier met de laptops en wonder
boven wonder, er is zowaar internet … leve de vooruitgang bij BG Ruiru!

De studenten zijn naar de markt gestuurd op zoek naar traditionele muziekinstrumenten en
voorwerpen voor diverse doeleinden (religieus, huishoudelijk, cultureel etc ). Ze mogen ook een
interview afnemen met een verkoper en dat filmen. Dan hebben we al twee items voor het
journaal.
Na een korte les met theorie en tips over het opzoeken van infomatie gaan de docenten in
groepjes aan de slag met een onderwerp dat ze mochten kiezen uit de journaalitems.
Studenten van BG High werken mee door traditionele dansen op te voeren die worden gefilmd
en door te sporten en interviews te geven over sport voor het nieuwsbullitein. Een studente
mag het nieuws presenteren.
En dan om 17:00 uur … is het klaar. De eerste nieuwuitzending van BG High!

Het BG journaal wordt gepresenteerd
Omolo en ik zijn blij met het resultaat en zien ook dat er nog heel veel werk voor ons te doen is.
Maar, de eerste stap is gezet om onderwijs praktischer te maken én leuker. En ook om digitale
middelen in te zetten en items die tijdens het uitje naar de markt zijn gekocht.

De dagen erna gaan over het gebruik
van een projector en internet in je klas.
Het smartboard zou ook een
onderwerp zijn maar achter de
schermen is daar de nodige stress ...
het installeren van de smartboards lukt
nog niet. Maar goed: ‘polle polle’ (dat
betekent ‘rustig rustig’ in Swahili), het
komt goed.

Bouwreis 4 t/m 14 april. Gaat u mee?
De eerste studieweek van dit jaar zit er op. In februari volgt een nieuwe studieweek en dan, als
alles goed is, in april weer. De studieweek in april zal samen vallen met de bijzondere bouwreis
die BG van 4 t/m 14 april organiseert voor mensen die willen helpen met de (ver)bouw van de
nieuwe school. Wilt u graag mee op bouwreis? U kunt zich hiervoor nog opgeven! Vrijwilligster
Petra Steenstra geeft u graag meer informatie. U kunt haar mailen via pbesteenstra@gmail.com

Na de studieweek in Ruiru ga ik terug naar Malindi en staat alles in schril contrast met
modernisatie ....
De kookpotten in de keuken zijn nu echt het laatste stadium voorbij. Waar we eerst nog wel
een schoorsteenpijp konden vervangen, komt de rook nu ook uit de zijkanten van de
ingebouwde potten. De keuken staat continue blauw van de rook. Dit kan zo echt niet langer. Ik
heb al wel sponsorverzoeken geschreven voor vernieuwing van de keuken maar niet alles lukt
natuurlijk zomaar en er is ook zoveel dat moet gebeuren. Zeker nu aan het begin van het
nieuwe schooljaar is er zoveel werk … unifomen voor studenten, boeken, schriften, potloden,

schooltassen voor outreach kinderen… Echt er komt geen einde aan ..dus ja, ik schrijf
hulpverzoeken maar niet alles lukt of kan tegelijkertijd. De keuken is nu urgent en moet
aangepakt worden voor er mensen ziek worden.

Terug in Malindi hoor ik dat de vader van een klein kindje is overleden. Het jongetje zat al voor
de helft bij ons in de opvang omdat de vader te ziek was. De vader had het zien aankomen en
heeft zijn zoontje in december meegenomen naar verre familie (ver in de ruimste zin van het
woord: achter- achterfamilie die aan de andere kant van Kenia woont). In januari heeft een
sociaal werker van BG uit Nyamira de jongen opgehaald en weer naar BG Malindi gebracht in
verband met school. Nu reist de sociaal werkster van Malindi weer met hem af en deze keer
voor de begrafenis.
En … oohhhh nee hè, de Toyota - onze stalen ros in Malindi - is over de kop gegaan. Gelukkig
niemand gewond. Schade wel 6000 euro... Zo, die staat voorlopig wel even stil want dat hebben
we niet in ons budget gezet.
Tot ziens
Kwaheri
Ria Fennema en familie

