Worstelen met water
~ speciale editie ~

Kenia, maart 2017
Jambo nieuwsbrieflezers (‘Hallo’ in Swahili)
Habari? (‘Hoe gaat het?’)
Mzuri sana (‘Het gaat goed’)
Daar ben ik al weer. Sneller dan u van mij gewend bent. Veel mensen hebben
mij gevraagd hoe het hier gaat met betrekking tot de droogte. De media bij
jullie berichten daarover, tussen het verkiezingsnieuws in. En er zijn
inzamelingsacties. In de Keniaanse media gaat de aandacht meer uit naar de
aankomende presidentsverkiezingen hier dan naar de droogte. Maar de
hongersnood in bepaalde delen van Kenia is er niet minder om. Het klopt: de
regens zijn uit gebleven. Het lijkt alsof de klimaatverandering zich steeds
nadrukkelijker laat gelden want de droogteperiodes worden langer en de
regenval onvoorspelbaarder.
De landbouw heeft het zwaar. Dat betekent dat eten alsmaar duurder en
duurder wordt. Maismeel is bijvoorbeeld nu 60% duurder. Al met al een
aanslag op onze budgetten. Gelukkig hoeven we geen extra uitgaven te doen
aan water. BG Ruiru en Malindi hebben waterputten die we dankzij steun van
onze trouwe achterban hebben kunnen realiseren. Wat een zegen!
Ook de dieren lijden onder de droogte. Het landschap is bruin – geen grasspriet
te bekennen – koeien die bij afval nog wat proberen weg te snaaien – geiten
die plastic eten. En dan de wilde dieren… Gelukkig creëren safari lodges
kunstmatige waterplekken zodat toeristen daar de leeuwen en olifanten en alle
andere wildlife kunnen zien drinken. Dit zijn nu de drinkplaatsen voor vele
dieren. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Toerisme op zijn best.

En dan Blessed Generation op zijn best
Wij proberen met heel BG te doen wat onze doelstelling is en daarbinnen te
werken. Te werken aan de directe omgeving waar we werken. Kinderen een

goede opleiding geven waardoor ze straks hun steentje kunnen bijdragen aan
deze mooie wereld die door mensen complex is gemaakt.
Ik kijk even met jullie naar Joseph Kamau die opgroeide bij BG en heeft
opgeschreven wat dat voor hem betekent. Joseph weet hoe hij waterputten
moet maken, weet hoe hij water kan vinden. Dankzij jullie trouwe support aan
BG. Individuele hulp aan een kleinschalige organisatie.

Jospeh Kamau:
‘Ik was net 4 jaar toen ik aankwam bij Blessed
Generation en sinds die dag was het mijn thuis
waar ik opgroeide en mijn onderwijs kreeg. Eerst
de lagere school, toen de middelbare school en
later de universiteit waar ik mechanical
engineering production deed. Nu werk ik bij
Premier Water Solutions. Ik ben dankbaar naar de
Almachtige God, Blessed Generation, mijn broers
en zussen, het personeel en iedereen aan boord
door me de man te maken die ik nu ben.

Ik geef ook terug aan mijn broers en zussen thuis (BG) zodat ook zij een goede
toekomst kunnen krijgen. Dankjewel Blessed Generation. God zegene jullie en
dat Hij jullie mag helpen met jullie goede werk en inzet om de hulpbehoevenden
verder te helpen en een goede kans te geven in het leven.’
Wilt u nu zelf als lezer, nu al dit nieuws in de media is over de grote droogte in
Afrika – de humanitaire ramp, toch graag iets doen dan is dat natuurlijk meer
dan welkom.
Laat me u hier dan ook even over vertellen:
BG wil al jaren een borehole (waterput) boren in Nyamira. Kosten zijn € 30.000.
Door dit project krijgen 36.000 mensen* toegang tot schoon drinkwater. Naast
de kinderen in de opvang van Blessed Generation in Nyamira en de leerlingen
van de BG-lagere school daar profiteren er 35.000 mensen die bij Blessed
Generation in de buurt wonen. (Dat relativeert de kosten, deze worden dan
lager worden 1 euro p.p.). De borehole komt op het terrein van Blessed
Generation en gaat werken op zonne-energie. Per uur kan er 3000 tot 4000
liter water gewonnen worden. De community members in Nyamira leven van
ongeveer 1 dollar per dag. Een groot deel van hun productieve tijd gaat
verloren doordat zij per persoon gemiddeld 7 kilometer per dag met vee
moeten trekken of met watercontainers moeten sjouwen om in hun behoefte
aan water te voorzien. Omdat de regenval steeds onvoorspelbaarder wordt, is
de borehole een uitkomst. Misschien heeft u voor de humanitaire crisis in de
hoorn van Afrika gegireerd? Dat is goed. Maar misschien wilt u ons ook helpen
de borehole in Nyamira te realiseren? Dan helpt u heel direct 36.000 mensen
uit de nood!
Ik hoop dat ik hiermee een kleine kijk achter de schermen heb kunnen geven.
Kwaheri (‘tot ziens’ in Kiswahili)
Ria Fennema
*naschrift:
De lokale gemeenschap bestaat uit ongeveer 36.000 mensen. De borehole geeft 2500 mensen toegang tot
schoon drinkwater. De gezinnen van de kinderen die bij Blessed Generation naar school gaan profiteren daar
thuis ook van.

