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Voorwoord
Geachte belangstellende,
Dank u wel dat u interesse toont in Blessed Generation Children’s Center en dat u dit rapport/verzoek wilt
lezen. In dit rapport wil ik u graag iets vertellen over het werk van de N.G.O Blessed Generation Kenia. Ook
wil ik u kennis laten maken met onze toekomstplannen.
Blessed Generation zorgt al jaren lang voor de minderbedeelden in de Keniaanse samenleving. Het geven
van onderdak en zorg neemt daarin uiteraard een belangrijke plaats in. Maar heel erg belangrijk is ook
onderwijs. Er wordt altijd gezegd ‘de jeugd heeft de toekomst’ of ‘onderwijs is de sleutel tot succes’. Dat
zijn mooie uitspraken, maar dan moeten we met zijn allen ervoor zorgen dat dit onderwijs ook
daadwerkelijk goed is en aansluit bij een steeds veranderende maatschappij. Een maatschappij waarin
internet niet meer weg te denken is en globalisering ook niet. Het onderwijs moet aansluiten bij de
moderne wereld op alle denkbare vlakken zoals geloofsovertuigingen, wetenschap, emancipatie,
zelfredzaamheid en talentontwikkeling. Dit word ook wel met een mooie term ‘connect to the world’
genoemd.
Blessed Generation Kenia buigt zich al enkele jaren over met name het middelbare school onderwijs voor
onze kinderen en alle uitdagingen die dat met zich mee brengt. Niet alleen in de zin van bekostiging. Ook
merken we dat de overgang van het beschermde weeshuis naar de 'grote' wereld van de internaatscholen
ver weg veel kinderen zwaar valt met alle gevolgen van dien. Na veel denkwerk en onderzoek hebben wij
besloten een eigen middelbare school op te richten. Het weeshuis in Ruiru, vlakbij Nairobi gaan we
ombouwen tot een huis voor onze middelbare scholieren en de bijbehorende lagere school transformeren
in een highschool. Een school die aansluit op de wereld van nu.
Dit plan over de Droomschool is in Kenia en Nederland gelanceerd. In Nederland zijn twee stichtingen
direct aan ons verbonden: Blessed Generation Nederland en de Stichting Geen Dak. Deze stichtingen
trekken met ons op in dit nieuwe project. Ook over deze samenwerking in dit rapport meer.
Veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
Ria Fennema
Voorzitster van het bestuur van
Blessed Generation Children’s Center in Kenia
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1. Blessed Generation in vogelvlucht
Blessed Generation Children's Center is een in Kenia gevestigde Non Governmental Organization (NGO) en
staat onder leiding van de uit het Friese Hurdegaryp afkomstige Ria Fennema en haar man Fester
Medendorp.

Doelstellingen




Weeskinderen en andere kansarme kinderen door middel van goed onderwijs een kans op een
toekomst geven.
Een veilig en liefdevol thuis bieden aan kinderen die niet thuis kunnen wonen, hetzij tijdelijk als
crisisopvang of voor een langere periode.
Thuiszorg bieden aan kinderen en hun verzorgers via het Outreachprogramma waardoor kinderen in
hun thuisomgeving kunnen opgroeien.

Exitstrategie
Jong volwassenen worden begeleid tot hun opleiding afgerond is en ze klaar zijn de maatschappij in te
gaan.

Middelen om dit te bereiken
Lagere en middelbare schoolopleidingen bieden en aansluitend jong volwassenen helpen met studiegelden
en begeleiding voor een hbo of universitaire opleiding.

Blessed Generation Children’s Center
bestaat uit:




drie weeshuizen (in Ruiru, Malindi en Nyamira)
twee lagere scholen (in Malindi en Nyamira)
het Outreachprogramma in Malindi
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Blessed Generation (BG) in Kenia werkt vanuit drie locaties. Een korte omschrijving van de projecten:
1. Ruiru
Het BG project vlakbij de hoofdstad Nairobi bestaat al ruim 40 jaar. Oorspronkelijk puur een weeshuis en
de kinderen gingen naar een school in de omgeving. Rond 2000 kreeg het weeshuis een eigen lagere school
waar ook kinderen uit de omgeving naar toe konden. De weeskinderen van Ruiru konden na de lagere
school door naar een middelbare school. Sommigen konden daarna zelfs een hbo of universitaire opleiding
volgen. Veel kinderen hebben met succes hun opleiding afgerond en de eerste lichtingen zijn al op de
arbeidsmarkt te vinden. Zo zijn er mensen die bij een grote bank of als verpleegster werken of manager zijn
bij een telecombedrijf. Eén van de eerste kinderen uit het weeshuis van Ruiru is inmiddels getrouwd en
heeft twee kinderen. Hij heeft een goede baan en is niet alleen sponsor van het weeshuis maar ook
bestuurslid van de NGO Blessed Generation Children’s Centre.

2. Malindi
BG is in Malindi begonnen in 2005 naar aanleiding van een gesprek met de kinderbescherming. 15.000
kinderen in deze regio hadden op diverse manieren hulp nodig. BG personeel is met hulpverlenende
instanties op pad gegaan om mensen te bezoeken die hulp nodig hadden. Uiteindelijk zijn we gekomen tot
een wat breder plan. Enerzijds outreachhulp bieden. Dit houdt in dat we kinderen helpen in hun
thuissituatie waardoor ze thuis bij hun familie kunnen blijven wonen. Anderzijds helpen we de verzorgers
van de kinderen met technische opleidingen, medische zorg en voeding, het vinden van banen of het
starten van bedrijfjes. Als laatste is er dan de mogelijkheid voor opvang van kinderen bij BG als weeshuis/
crisiscentrum zijnde. Zowel voor het weeshuis als voor het crisiscentrum is een lagere school gestart. Deze
school is gratis voor de kinderen van het Outreachprogramma. Voor kinderen die te ver van het weeshuis
wonen, betaalt BG schoolgeld op andere scholen. We bieden studiemogelijkheden tot en met de
universiteit.

3. Nyamira
Het weeshuis in Nyamira kent zijn oorsprong in het verkiezingsgeweld in 2007. BG kreeg van diverse
instanties in Kenia het verzoek de (wees)kinderen van het verkiezingsgeweld op te vangen in een
zogenaamd IDP huis. We hebben toen een huis gehuurd. Uiteindelijk werd de instroom te groot terwijl de
uitstroom gering was. Zo ontstond de behoefte aan permanente huisvesting. Ook op deze locatie is een
lagere school gebouwd. BG heeft deze school gedoneerd aan de community. De school werkt samen met
de regering. De regering betaalt een deel van de docenten en BG het andere deel. BG draagt zorg voor de
gebouwen. Ruim 300 kinderen uit de community kunnen hier gratis naar school. In samenwerking met de
ouders van de kinderen uit de omgeving is overeengekomen dat deze een bijdrage doen voor een
lunchprogramma voor hun kinderen en BG draagt de rest bij. Ook de kinderen van het Nyamira weeshuis
gaan naar deze lagere school en leggen hier de basis voor hun vervolgopleiding.
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Steun uit Nederland
Blessed Generation Children’s Center krijgt vanuit Nederland financiële ondersteuning van de Stichting
Blessed Generation Nederland en de Stichting Geen Dak. Beide stichtingen hebben de ANBI-status.

Samenwerking Blessed Generation Nederland en Stichting Geen Dak
Blessed Generation Nederland en de Stichting Geen Dak hebben de handen ineengeslagen om het doel van
de droomschool te realiseren. Stichting Blessed Generation Nederland houdt zich al jaren bezig met
exploitatie van Blessed Generation Children’s Center in Kenia. Dat wil zeggen: de lopende kosten van de
weeshuizen, het Outreachprogramma, de lagere scholen en financiering van de college en
universiteitskinderen. Blessed Generation Nederland zal zich hierop blijven concentreren. Ook gaat Blessed
Generation Nederland zich richten op de lopende kosten van de nieuwe middelbare school.
Stichting Geen Dak helpt bij het realiseren van projecten, zoals de waterput in Ruiru in 2014. Nu gaat de
Stichting Geen Dak zich puur richten op de bouw en inrichting van de droomschool. Beide stichtingen
werken als broers en zusters naast elkaar, om elkaar te helpen én te versterken.
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2. Doelstellingen in gevaar
De doelstelling van Blessed Generation is hulpbehoevende kinderen een veilige en liefdevolle plaats
bieden. Daarnaast willen we de kinderen met goed onderwijs een kans bieden op een hoopvolle toekomst
waarin zij als zelfstandige burgers een steentje kunnen bijdragen aan de welvaarts- en welzijnsgroei in
Kenia. Hierbij staat onderwijs centraal en dat staat onder druk op dit moment, vooral waar het middelbaar
onderwijs betreft.

3. Het huidige onderwijsprogramma van Blessed Generation
Lagere school
Kinderen in de leeftijd tussen 0 en 14 jaar komen het weeshuis binnen via de raad voor de
kinderbescherming en de rechtbank. De lagere scholen die Blessed Generation heeft, zijn goede, erkende
en herkende lagere scholen. De schoolresultaten worden getoetst met landelijke examens. De beste
scholen worden in de krant vermeld. De lagere school van Blessed Generation Malindi heeft de krant
gehaald met een 5e positie in de ranglijst van beste scholen van de provincie Kilifi.
Iedere lagere school heeft een eigen werkwijze die is aangepast aan de locatie van de school:
1. De lagere school in Malindi is een missie-school; kinderen uit het Outreachprogramma en kinderen van
buiten het weeshuis gaan gratis naar de school. Deze school word gesponsord.
2. De nieuwste school in Nyamira is een regeringsschool; de regering betaalt een deel van de kosten,
Blessed Generation betaalt een ander deel van de kosten. De kinderen uit de omgeving kunnen gratis
naar de lagere school.
Middelbare school (internaatscholen)
In het examenjaar van de lagere school (het 8 e jaar) moeten de leerlingen een landelijk examen afleggen.
Highschools nodigen kinderen uit deel te nemen aan hun onderwijs op basis van de behaalde resultaten.
Haalt het kind goede cijfers, dan wordt het gevraagd door een goede school en bij mindere cijfers door een
slechtere school. Het kind kan dus niet highschools bezoeken en zelf kiezen, zoals in Nederland. Een kind
met goede cijfers van een lagere school in Malindi, gaat doorgaans naar een highschool in Nairobi (8 uur
rijden met de bus). De highschools zijn internaatscholen.
College / Universiteit
Als studenten hun middelbare school goed doorlopen hebben en goede cijfers hebben behaald, gaan zij
door naar de universiteit of naar college. Dit wordt bekostigd door sponsors via diverse kanalen.
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4. Ondervonden problemen met highschools en scholieren
Blessed Generation heeft 106 middelbare scholieren die naar internaat highschools gaan verspreid over
heel Kenia. Wij lopen tegen de volgende problemen aan.

Kosten


Schoolkosten zijn erg gestegen. Het aantal studenten wordt groter en de kosten per middelbare
scholier lopen op. Het budget voor de middelbare scholieren voor 2014 was € 73.000, terwijl de
daadwerkelijke uitgaven ruim € 100.000 bedragen. De jaarlijkse uitgaven zullen verder oplopen omdat
steeds meer kinderen van onze weeshuizen de middelbare schoolleeftijd bereiken.
Bovendien gaan de kosten van de schoolgelden per kind elk jaar omhoog. De afgelopen twee jaar
bedroeg het schoolgeld ruim € 1000 per jaar per middelbare scholier. Voor sommige middelbare
scholieren betaalt BG zelfs € 900 voor de eerste vier maanden, terwijl ook de overige acht maanden
nog bekostigd moeten worden. Voor de oplopende tekorten ten gevolge hiervan, moet een oplossing
worden gevonden. (Toen BG in 2001 met de eerste studenten begon voor highschool betrof het 5
studenten en de kosten waren 500 gulden per jaar!)



Afnemende belangstelling van sponsoren om het
schoolgeld te bekostigen.



Veel reisgeld voor middelbare scholieren. Ook dit is
een problematische kostenpost. Tijdens de
schoolvakanties zijn de highschools gesloten. Alle
middelbare scholieren moeten een paar keer per jaar
vanwege deze vakanties reisgeld krijgen van thuis
naar school en vice versa.



Bezoek en begeleiding kost veel tijd en geld. Onze social workers moeten de kinderen bezoeken op de
school, zoals tijdens de bezoekdagen, bij ouderdagen en gesprekken met de docenten. Dit is voor het
personeel van BG duur en tijdrovend gelet op de vaak lange reisafstanden (bijvoorbeeld op en neer van
Malindi naar Nairobi kost 16 uur).

Sociaal-emotionele aspecten
Het is algemeen bekend dat weeskinderen tot een groep behoren die over het algemeen gezien wordt als
een groep die makkelijk beïnvloedbaar is. Ook de weeskinderen van Blessed Generation hebben het
moeilijk zich staande te houden op de grote scholen.
Als tijdens de schoolvakanties de highschools gesloten zijn, mogen de scholieren niet worden opgevangen
in één van onze weeshuizen. Dat is bij wet geregeld. Zij moeten dus terug naar familie. Familie die niet altijd
op hun komst zit te wachten en op haar beurt eveneens vaak druk uitoefent die niet in het voordeel is van
de student.
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5. De oplossing
De oplossing van bovenstaande problemen ligt in het starten van een eigen highschool: onze droomschool.
Met het beschikbare budget voor de middelbare scholieren, dat nu besteed wordt aan school- en reisgeld,
kunnen de jaarlijkse exploitatiekosten van een eigen highschool gedragen worden.






Met een eigen highschool is minder reisgeld nodig en hoeven de social workers van BG niet meer het
land af te reizen.
De weeskinderen verblijven dan niet meer in een isolement, maar in een vertrouwde en veilige
omgeving met de BG kinderen, wat staat voor ‘vrienden zijn er ook’.
Bij een eigen highschool is de sociale begeleiding van BG ter plekke. De social workers kunnen de
scholieren dan beter en sneller helpen dan nu het geval is.
Kinderen in problematische familiesituaties kunnen tijdens de vakanties op de highschool van BG
blijven.
Door de highschool van Blessed Generation toegankelijk te maken voor schoolgeldbetalende leerlingen
van buiten het weeshuis, zal er meer budget zijn. De sponsorbijdragen per weeskind blijven nodig,
maar kunnen dan worden verlaagd. Doel is het sponsorgeld per kind terug te brengen van € 1.000 per
middelbare scholier per jaar naar € 750 per jaar in de beginfase van de school. We willen in de
komende jaren werken naar een sponsorbedrag van € 400 per scholier of minder.
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6. Onderwijs dat aansluit bij de moderne tijd
Als we het over een middelbare school hebben, moeten we ons ook afvragen of wij zo’n standaard school
willen met 800 studenten. Kan BG dan kwaliteit bieden in het onderwijs en kunnen de kinderen van de
doelgroep van BG dan nog goed begeleid worden? Eén van de doelstellingen van BG is goed onderwijs en
daarom wil zij een highschool stichten waarin goed onderwijs centraal staat.

Waar willen we heen met onze Droomschool?
De doelstelling van de BG highschool is kinderen goed onderwijs en de juiste sociale en emotionele
begeleiding geven, zodat het kind tot zijn recht komt, zelfvertrouwen krijgt, zijn talenten kan ontwikkelen
en opgroeit tot een verantwoordelijk en goed opgeleide persoon.
Door computers, internet en nieuwe technologieën te omarmen als nieuwe leermiddelen zal onze
highschool uit het oude keurslijf stappen, en kan een hoge onderwijsstandaard worden geleverd die een
goede aansluiting geeft op de werkvloer en eventuele vervolgopleidingen.

Uitgangspunten en leermiddelen van de Droomschool


Hoge opleidingsambities ter voorbereiding op de universiteit en het bedrijfsleven.



Het kind staat centraal.



Zelfstandigheid – Zelfvertrouwen – Talenten ontwikkelen van de leerlingen.



Kleinere klassen met maximaal 30 kinderen per klas en niet meer dan 2 klassen per jaargang. Dus in
totaal maximaal 60 eerstejaars, tweedejaars etc. Totaal maximaal 250 leerlingen. In kleinere klassen
kunnen de leerlingen en docenten elkaar goed leren kennen, ontstaat een band tussen de leerlingen
en de docenten, en is goede begeleiding mogelijk.



Team teaching; 2 docenten per klas voor een aantal basisvakken. De docenten werken samen een
leerplan uit en evalueren de lessen samen.



De lessen van beide klassen van de betreffende jaargang vinden plaats op een groot leerplein, met
een oppervlakte van drie reguliere klaslokalen, waar voldoende ruimte is voor de leerlingen om in
groepjes te werken. Er zal maatwerk mogelijk zijn; leerlingen die het onderwerp nog niet goed
beheersen, kunnen het in een groepje nog eens doornemen. Leerlingen die voorlopen, kunnen in
een groepje extra leerstof doornemen.



Speciale vakken als Biologie, Natuurkunde en Scheikunde zullen worden onderwezen door
gespecialiseerde docenten op het 'Science leerplein'.
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Leermiddelen die aansluiten op ons digitale tijdperk: er zal veel gebruikt worden gemaakt van
e-learning, dus van nieuwe media. Leerlingen krijgen de kans in hun eigen tempo de leerstof door te
nemen en kunnen (voor de examens) hun vragen stellen aan de docent, direct of via sociale media.



Er zal plaats zijn voor andere vakken zoals fotografie, toneel, muziek en andere kunst.



Sport is een belangrijk lesonderdeel. Er wordt geleerd in een team te werken, te incasseren en te
winnen.



Leren wordt leuk en het wordt, mede door de hoge ambities van de BG highschool, zowel voor de
leerlingen als de docenten een eer om op deze school te zijn.



Kinderen worden aangemoedigd om zich aan te sluiten bij activiteiten buiten de school.



Tijdens de schooluren dragen de leerlingen een schooluniform. Na schooltijd mogen de leerlingen
hun gewone kleding dragen; op de middelbare school leeftijd zijn leerlingen op zoek naar hun
identiteit en kleding maakt daar deel van uit.



BG wil een gemengde highschool zonder krampachtige scheiding tussen de geslachten, zodat de
jongens en meisjes elkaar leren kennen, respecteren en vertrouwen.



Respect voor het onderwijsteam en de leerlingen.

Zo zou het Science leerplein van onze highschool eruit kunnen zien
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7. Docenten
Hoe krijgen en houden we de docenten op niveau? De startup en de verdere ontwikkeling van deze school
is afhankelijk van topdocenten die goed opgeleid zijn en blijven. Hartger Meihuizen, een Nederlandse
docent en e-learningexpert verbonden aan RSG Stad en Ech in Meppel, verbleef in 2014 een aantal
maanden in Malindi. Hij ontwierp een trainingsplan voor onze highschool en verzorgde trainingen voor de
nieuwe docenten. Hartger blijft vanuit Nederland digitaal betrokken en zal periodiek trainingen verzorgen
aan de docenten van de highschool.

Hartger Meihuizen tijdens de training aan
onze docenten in 2014

Over Hartger Meihuizen
Hartger is een enthousiaste en bevlogen docent, mentor, trainer, projectleider. Hij heeft ervaring in de
ontwikkeling en implementatie van e-learning en het trainen van collega-docenten. In 2010 heeft hij een
werkbezoek gebracht aan High Tech High in San Diego, waar op een unieke wijze les wordt gegeven met
e-learning als belangrijke basis. Deze school in California geldt internationaal als inspiratiebron voor vele
scholen.

'The World is connected. Students and teachers
should be too!'

Hartger Meihuizen
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8. Het budget van de school
Met diverse accountants is het financiële plaatje voor de lopende kosten van de school goed doorgenomen.
We zijn allen tot de conclusie gekomen dat wanneer alle BG studenten een sponsor hebben van € 750 per
jaar, er geen extra lopende kosten zijn en de school dus zelfstandig kan draaien. Met het oog op de
toekomst proberen we de sponsorbijdrage van sponsorouders zelfs te verlagen. Hierbij is het wel essentieel
dat de Blessed Generation scholieren een sponsor hebben. Ook in de huidige situatie is het van groot
belang dat de scholieren een sponsor hebben, zodat in ieder geval het grootste bedrag dat nodig is voor
schoolgeld, schoolboeken, eten en uniformen aanwezig is.

9. Locatie van de school
Het BG weeshuis in Ruiru zal getransformeerd worden tot een huis voor tieners. De lagere school wordt
omgebouwd tot highschool. Het voordeel hiervan is dat er al slaapplaatsen zijn en tevens (basisschool-)
klaslokalen; m.a.w. er is een startpunt.
De 60 kinderen uit het weeshuis in Ruiru zijn overgeplaatst naar de Blessed Generation weeshuizen in
Malindi en Nyamira.

Het huidige meisjesverblijf
en de eetzaal

De huidige klaslokalen
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Van eetzaal naar studieruimte

Ook het kantoor en de bibliotheek kunnen worden gebruikt
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10. Meerjarenplanning renovatie en bouw
We streven ernaar om de deuren van de highschool per 1 mei 2015 te openen voor de eerste en tweede
jaars middelbare scholieren. Daarvoor hoeft niet alles in kannen en kruiken te zijn maar er moet een basis
zijn. Daarom is er een meerjarenplan gemaakt.
Voor het meerjarenplan voor de lopende kosten verwijs ik u naar bijlage 1.

Wat klaar moet zijn per 1 mei 2015?
Het Schei-/Natuurkunde/Biologielokaal (laboratorium)
Dit is een verplichting vanuit de overheid voor registratie.
Plan van actie: verbouwing kleuterlokalen
Kosten: 6.000 euro
Planning verbouwing: februari 2015
Sponsors: Oosterkerk Zeist 1.000 euro | Ziekenfondsbode 5.000 euro

Inrichting Schei-/Natuurkunde/Biologielokaal
Plan van actie: kopen of inzamelen van materialen in Nederland en per container verschepen.
Kosten: 20 à 30.000 euro
Donateurs: gezocht
Donateurs optie: Stichting Bevordering Ontwikkelingswerk 5.000 euro |Oosterkerk Zeist 5000 euro |
Stichting Geen Dak 9000 euro

Grote studieruimte
Plan van actie: verbouwen eetzaal
Kosten: 6.000 euro
Planning verbouwing: februari 2015
Sponsor: Protestantse kerk in Hoofddorp

Renovatie slaapgelegenheid meisjesverblijven
Plan van actie: renovatie huidige slaapplaatsen
Kosten: 25.000 euro
Sponsoren: gezocht
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Wat klaar moet zijn per 1 mei 2015? (vervolg)

Renovatie slaapgelegenheid van de jongensverblijven
Plan van actie: renovatie huidige slaapplaatsen
Kosten: 21.000 euro
Sponsoren: gezocht

Inrichting slaapverblijven van de jongens en meisjes
Plan van actie: kijken wat er precies voorhanden is
Kosten: schatting 2.000 euro
Sponsoren: gezocht

Digitaliseren
Plan van actie: derden mobiliseren voor het brengen van de ingezamelde apparatuur en helpen met de
nodige kennis.
Nodig: diverse laptops, een goede internetverbinding en digitale lesborden.
Resultaat tot zover:
Laptops
Drie docenten beschikken over een goede laptop
(dankzij donatie ABD, laptops zijn gekocht in
Nederland)
Ruud van de bouwgroep Zeist heeft diverse goede
laptops ingezameld.
Internetverbinding
Ruud en anderen van de bouwgroep Zeist werken
mee aan het opzetten van een goede
internetverbinding voor de school.
Digiborden
Er lopen verschillende gesprekken in Nederland over aanschaf van tweedehands exemplaren.
1 digibord met beamer en ophangbeugels is toegezegd als schenking. Vraag is of we digiborden hier
moeten kopen of invoeren (invoeren is erg duur en hier kopen is ook duur).
Prijs digibord in Kenia: 6.000 euro
Nodig: 6 digiborden
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Wat klaar moet zijn per 1 mei 2015? (vervolg)

Verbeteren sportfaciliteiten
Plan van actie: opknappen huidige voetbal- en
volleybalveld.
Kosten: 1.500 euro
Sponsoren: gezocht

Landschap
Plan van actie: richtingaanwijzer en naam van de school aangeven en bomen en bloemen planten.
Kosten: 1.000 euro
Sponsoren: gezocht

Voor het jaar 2016
Meer slaapplaatsen creëren
Plan van actie: het opknappen van het huidige middelbaren scholieren-gasthuis.
Kosten: 6.000 euro
Nodig: fondsenwerving
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Voor het jaar 2016 (vervolg)

Inrichting handenarbeidlokaal
Plan van actie: goede werkbanken laten maken of inzamelen in Nederland (er staan al mooie klaar bij de
Stichting Geen Dak, container is een optie). Het aanschaffen en of inzamelen van andere benodigde
materialen ten behoeve van handenarbeid, van houtbewerken tot textiel.
Kosten zonder inzameling: 5.000 euro
Nodig: fondsenwerving en materialenwerving en -vervoer

Bouwen van vier studiepleinen (vergelijkbaar qua grootte met 16 standaard klaslokalen)
Plan van actie: nieuwbouw
Kosten: 200.000 euro
Nodig: sponsorwerving

Voor het jaar 2017
Het uitbreiden van slaapfaciliteiten voor vierdejaars studenten
Plan van actie: nieuwbouw
Kosten: 50.000 euro
Nodig: sponsorwerving
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11. Wilt u meehelpen de Droomschool te realiseren?
Dat kan zo (maar wellicht heeft u zelf ook ideeën)


Maak uw bijdrage over naar Stichting Geen Dak. Bankrekening NL52 RABO 0334 559685 t.n.v. Stichting
Geen Dak te Burgum. (Als u een vermelding op de site wilt kan dat)



Informeer uw familie en vrienden over dit plan, misschien kennen ze iemand die wil helpen.



Probeer scholen, kerken en stichtingen enthousiast te maken voor de Droomschool. Mocht u ergens
een presentatie willen organiseren, weet dan dat er vrijwilligers in Nederland zijn die een presentatie
kunnen verzorgen. U staat niet alleen als u hulp nodig heeft bij een actie.



Werkt u bij een school dan kan uw school misschien een programma aan ons koppelen. Denk
bijvoorbeeld aan een lerarenopleiding in Nederland die stages bij Blessed Generation in Kenia aanprijst.



Een bouwreis organiseren met uw bedrijf, school of kerk is een hele goede en leuke mogelijkheid.



Misschien werkt u op een school of kent u een school die wegens verhuizing of vervanging
schoolmeubilair of schoolinterieur over heeft. Neem dan even contact op met de Stichting Geen Dak.

Wat ook echt nodig is
Het blijft absoluut nodig dat alle highschool studenten een sponsor hebben.

Jan 2015

19

12. Slotwoord
Geachte belangstellende,
Dank u wel dat u de tijd heeft willen nemen om dit sponsorverzoek te lezen. Ik hoop dat u zo een goed
beeld heeft kunnen krijgen van het werk van de NGO Blessed Generation in Kenia en de plannen voor de
nabije toekomst.
Ook hoop ik dat het u geïnspireerd heeft om met ons de handen ineen te slaan en samen het verschil te
maken door kinderen een goede opleiding te geven. Een opleiding die ze echt klaarstoomt voor de
maatschappij. Een opleiding die aansluit bij de wereld van nu. Een opleiding waarbij de jeugd centraal staat
en waarbij onderwerpen niet vermeden worden maar worden aangesneden.
Mocht u vragen hebben, twijfel dan niet en neem contact op met één van de contactpersonen. U vindt hun
gegevens op pagina 21.
Met vriendelijke groet,

Ria Fennema
Voorzitster van het bestuur van Blessed Generation Children’s Center in Kenia
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13. Contactadressen en bankgegevens
Contactgegevens in Kenia
Ria Fennema
Voorzitster van het bestuur Blessed Generation Children’s Center in Kenia
E-mail: riamed43@gmail.com

Contactgegevens in Nederland
Stichting Geen Dak
Jaap Kingma
Elingsloane 17a
Postbus 88
9250 AB BURGUM
E-mail: jaap@jaapkingma.nl
Telefoon: 06-539 32 668

Bankgegevens
Stichting Geen Dak
NL52 RABO 0334 559685
Burgum

Websites
www.stichtinggeendak.nl
www.blessedgeneration.nl
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14. Ambassadeurs
Blessed Generation heeft fantastische ambassadeurs. Ook met de bouw van de droomschool kunnen we op
hun steun rekenen.

Mark Huizinga – Olympisch judokampioen

“Ria, Fester en hun staf doen in Kenia geweldig werk en bieden troost, hoop en
toekomst aan vele honderden mensen.”
Bob de Jong – Olympisch kampioen schaatsen

Bob de Jong met Fester Medendorp (links),
Ria Fennema en Jaap Kingma (voorzitter
Stichting Geen Dak)
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