Blessed Generation op TV!

Malindi, 23 maart 2018
Jambo nieuwsbrieflezers,
Habari? (‘Hoe gaat het?’)
Mzuri sana (‘Het gaat goed’)

We hebben een drukke tijd achter de rug. We werken aan een nieuwsbrief waarin we
inhoudelijk weer wat dieper op dingen ingaan die hier spelen; die brief laat nog even op zich
wachten. Vandaag is het wel tijd voor een korte update vanuit Kenia.
Zo hebben we, toen we in Nederland waren, gewerkt aan de opnames voor een item in het
programma van RTL Lifestyle Experience. Samen met Evelyn, bestuurslid van Blessed
Generation Nederland, vertellen we over de missie van Blessed Generation. Het interview is
aangevuld met beelden uit Kenia. Het komt zondag a.s. op tv. In Kenia zullen we het niet
zien maar we hebben een preview gehad. Ik hoop dat u allemaal gaat kijken zondag en
vooral ook dat u het aan anderen vertelt.

Blessed Generation op TV bij RTL Lifestyle Experience
A.s. zondag 25 maart, 14:30 uur RTL 4. Herhaling zaterdag 31 maart, 15.00 uur RTL5.

Meer informatie vindt u op www.lifestyle-experience.tv. Hier doen we ook de oproep om
ons te steunen om kwetsbare kinderen toegang te geven tot goed onderwijs.

In Kenia start het nieuwe schooljaar gelijk met het kalenderjaar. Dat betekent dus dat
kinderen van klas 8 op de lagere school in Malindi en Nyamira de school hebben verlaten en
plaats hebben gemaakt voor nieuwe kinderen die bij Blessed Generation worden
opgevangen.
Het opnemen van kinderen gaat het hele jaar door maar hieronder geef ik jullie graag een
indruk van de kinderen die dit jaar al binnen gekomen zijn. Zij hebben een nieuw thuis
gevonden bij BG. Sommigen van deze kinderen zullen we in de loop der tijd proberen te
plaatsen bij familie. Van een aantal kinderen echter weten we nu al dat ze bij de BG familie
zullen horen voor vele jaren.

Nieuwe kinderen opgenomen bij BG Malindi (1 kindje ontbreekt ivm ziekte)

Nieuwe kinderen opgenomen bij BG Nyamira

Hieronder ook een foto van alle kinderen die hun lagere school hebben afgerond,
doorgestroomd zijn naar BG High en daar dus nu eerstejaars zijn.

Als we dan toch even bij BG High zijn:
BG High heeft in 2017 voor het eerst meegedaan aan de landelijke examens. Er was dit keer
protest van velen – de examens waren namelijk landelijk heel slecht gemaakt. BG High mag
zeer gelukkig zijn dat 42 procent van de studenten zodanig hebben gescoord dat zij door
kunnen gaan met een vervolgopleiding. Vier studenten doen het vierde jaar opnieuw en de
overigen zoeken nu werk.
Het is voor de eerste keer in de BG-geschiedenis dat zoveel studenten het niveau hebben
behaald dat zij door kunnen gaan en dat is geweldig. In een county-telling is de school
binnengekomen op de 74ste plaats van de 378 scholen – ook dat is geen slechte start.
Wat ondertussen ook loopt, is werken aan de opname van kinderen uit een weeshuis dat
gesloten wordt. Ik hoop dat de mensen die hierbij betrokken zijn daar zelf iets over kunnen
schrijven in een volgende nieuwsbrief.
In veel verhalen in deze nieuwsbrief ziet u positieve dingen – we zijn ook positief. Maar het
is wel zo dat de donaties op dit moment niet vooruitgaan maar juist achteruit.
Ik wil u daarom graag vragen of u mensen in uw omgeving wilt vertellen over de tvuitzending van komende zondag. Of misschien wilt u vertellen over de Facebookpagina van
BG (www.facebook.com/BlessedGenerationChildrensCenter) waar we mensen snel de
laatste nieuwtjes laten zien.

We hebben heel veel kinderen die hun onderwijs kunnen vervolgen. Zo geven we ze een
goede kans om uiteindelijk op eigen benen te staan. Maar goed onderwijs kost ook geld.
Help ons simpelweg door ons verhaal aan anderen te vertellen, links te delen etc. Ook kunt
u zich via de website aanmelden voor de brief van BG Nederland die regelmatig verschijnt.

Voor nu een heel fijn weekend!

Groetjes Ria en familie

