Uitnodiging
Jambo rafiki wa Blessed Generation
(‘hallo beste vriend van BG’ in Swahili)
Het jaar is werkelijk om gevlogen en het is alweer bijna tijd voor ons bezoek aan Nederland! Ook
dit jaar zijn er weer enkele bijeenkomsten gepland.
Graag nodig ik u van harte uit om één van deze vier bijeenkomsten bij te wonen. Wij ontvangen u
graag op de Wagyu-boerderij in Putten. Tijdens alle bijeenkomsten serveren we een Wagyu
proeverij dus u kunt genieten van een hapje en een drankje.
Zou u kunnen aangeven bij welke van de onderstaande bijeenkomsten u aanwezig wilt zijn? Dan
kunnen wij hier met de catering rekening houden. U kunt zich aanmelden via dit formulier.
We hopen u allen te mogen ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Ria Fennema en familie

1. Zaterdag 26 november - Vrijwilligersbijeenkomst
Locatie: Wagyu boerderij, Schremmersteeg 14, Putten | Tijd: 17:00- 20:30 uur
Deze bijeenkomst is bedoeld voor al die mensen die zich met hart en ziel inzetten voor BG in
Nederland. ‘Wie is vrijwilliger?’ wordt mij wel eens gevraagd. Ik denk dat u die vraag zelf mag
beantwoorden. Voor mij is iedereen die zich op wat voor manier dan ook inzet voor BG Kenia een
vrijwilliger. Mensen die zich in Nederland bezighouden met de coördinatie rond kindsponsoring,
de website, brochures en weet ik al niet meer. Mensen die acties voor BG organiseren of deze
willen opzetten. Mensen die een kijkje achter de schermen willen nemen of overwegen
vrijwilligerswerk te doen in Nederland. En natuurlijk ook voor mensen die eens vrijwilliger zijn
geworden maar toen een beetje druk waren en nu toch weer actief willen worden. Kom vooral
langs en maak kennis met andere vrijwilligers!
Op deze avond krijgt u een update over BG. Ook kunnen we elkaar, onder het genot van een hapje
en een drankje, bijpraten over de lopende dingen en dingen die urgentie ‘hoog’ hebben. Uiteraard
is er tijd voor ontspanning en ruimte om jullie allemaal te danken voor jullie inzet.
Meld u aan voor deze bijeenkomst via dit formulier

2. Donderdag 8 december - Safari – vrijwilligerswerk in Kenia
Locatie: Wagyu boerderij, Schremmersteeg 14, Putten | Tijd: 17:00- 20:30 uur
Op deze bijeenkomst richten we ons op ‘reizen’. Deze avond is bedoeld voor gezinnen, scholen,
kerken en bedrijven die overwegen om eens met een groep naar Kenia te gaan, maar ook voor
individuele reizigers die plannen hebben. Mensen die erover nadenken om vrijwilliger te worden
in Kenia voor een bepaalde tijd, zijn ook van harte welkom. We gaan praten over safari’s, over
vrijwilligerswerk en over mogelijkheden om je aan te sluiten bij andere vrijwilligers en
groepsreizen. We hopen op deze avond ook te spreken over een beklimming van Mount Kenya
met Bob de Jong, de ambassadeur van Blessed Generation. Op deze tocht zullen de reizigers
vergezeld worden van BG studenten en Bob de Jong. Deze reis willen we heel graag laten
uitgroeien tot een sponsorklim, waarbij alle deelnemers een bedrag inzamelen voor BG.
U mag op deze avond ervaringsdeskundigen verwachten die ook wat zullen vertellen. Ook staat
het Wagyu team weer helemaal voor u klaar met hapjes en drankjes.
Meld u aan voor deze bijeenkomst via dit formulier

3. Vrijdag 9 december – Meeneemavond
Locatie : Wagyu boerderij, Schremmersteeg 14, Putten | Tijd: 17:00- 20:30 uur
Deze avond is bedoeld voor mensen die graag eens iemand willen meenemen naar een
bijeenkomst van BG. Iemand waarvan u denkt: ‘die persoon wil wel eens iets horen over BG’. Op
deze avond beginnen we dus vanaf het begin: wie en wat is BG Kenia, wat doen we, waar staan we
voor, hoeveel kinderen helpen we en hoe zien we die hulpverlening? Ook deze avond mag u
verwachten dat het Wagyu team weer helemaal voor u klaar staat met hapjes en drankjes.
Meld u aan voor deze bijeenkomst via dit formulier

4. Zaterdag 10 december – Inloopdag
Locatie: Wagyu boerderij, Schremmersteeg 14, Putten | Tijd: 14:00 – 20:00 uur
Op deze dag mag u even binnenlopen als u even een praatje wilt maken. Er zullen
informatiestands zijn over safari’s, vrijwilligerswerk en sponsoring. En uiteraard zullen mensen van
BG Nederland en Ria en Fester present zijn. Er zal een korte presentatie zijn maar de dag is vooral
gericht op het persoonlijke gesprek en elkaar weer even zien en spreken. U kunt ook een afspraak
inplannen op die dag.
Meld u aan voor deze bijeenkomst via dit formulier. U kunt op dit formulier ook een persoonlijke
afspraak inplannen.

