Blessed Generation in Kenia en Stichting Holland Oekraïne in 2017
Allereerst dank voor de steun in het afgelopen jaar.
Het is rond en na de verkiezingen weer heel onrustig geweest in Kenia. Dat heeft grote gevolgen o.a.
voor het toerisme. En dat merkt Blessed Generation heel goed, omdat het aantal bezoekers is
afgenomen en daardoor zijn er minder nieuwe sponsoren bij gekomen.
Ondanks dat alles is er ook veel positiefs te melden
Blessed Generation zorgt voor 650 kinderen en heeft ca 100 medewerkers in dienst.
In Nyamira is er nu een goed werkende waterput. De plaatselijke bevolking mag daar ook gebruik van
maken en dat is een flinke verbetering van hun levensomstandigheden
In Malindi waren de schoolgebouwen door aardverschuivingen onbruikbaar geworden. Door een gulle
gift is nieuwbouw in korte tijd gerealiseerd. Nu wordt nog naar geldbronnen gezocht voor kleinschalige
huisvesting voor de kinderen die 24uurs opvang nodig hebben..
En in Ruiru. zijn lokalen voor de High School bijgebouwd door Bob de Jong, zijn vader en een groepje
vrijwilligers De eerste groep 4e jaars leerlingen hebben onlangs examen gedaan en in januari zijn de
resultaten bekend. Het streven is binnenkort ook(betalende) kinderen uit de omgeving aan te nemen.
Omdat het internaatscholen zijn er dan meer slaapzalen en lokalen nodig. De kosten zijn geraamd op ca
400.000 euro. De overheid betaalt daar helaas niet aan mee. Als de bouw gerealiseerd kan worden, dan
genereert dat inkomsten, waaruit de salarissen van de docenten betaald kunnen worden. Meer en veelal
armere kinderen krijgen daardoor toegang tot goed en eigentijds onderwijs.
De Keniaanse overheid verstrekt studieleningen, waardoor meer kinderen van Blessed Generation na de
High School verder kunnen studeren. Een studielening is voldoende voor het collegegeld en een deel
van de boeken. Voor het levensonderhoud is dan nog wel steeds sponsoring nodig.
Het geld dat afgelopen jaar gedoneerd is heeft AERO2 besteed aan de waterput in Nyamira.
Daarnaast aan projecten die bijdragen aan het zelfvoorzienend worden, zoals het kaarsen project. De
zelf gegoten kaarsen worden verkocht in Malindi en Mombasa. 2 mensen hebben hierdoor een baan en
het geeft wat inkomsten. Maar de belangrijkste factor is dat ze daardoor in contact komen met
belangstellenden. Zo worden inmiddels grotere aantallen kaarsen geleverd aan een hotel in Malindi.
De individuele donaties voor 2 van de 3 studenten lopen af. Stecy heeft een tweejarige opleiding
afgerond voor onderwijs op een basisschool. Monicah is op 21 december cum laude afgestudeerd in de
sociologie en wil bij voorkeur gaan werken met kinderen die een zelfde achtergrond hebben als zij.
Fadhil, bleek het na 2 jaar Technische School zo goed in de praktijk te doen als aankomend
automonteur, dat hij met 2 jaar extra opleiding veel meer kans maakt op een baan daarna. Hij zal in
december 2018 klaar zijn.
AERO2 ontving donaties van een kerstworkshop en een kerstmarktje in de Meije, een schenking
vanwege. een huwelijksfeest, de statiegeld-box Jumbo Bodegraven, cadeaubonnen, een vaste donateur,
van klussen voor derden en verkoop van goederen. En 100% van het geld komt in Kenia terecht!
Kleding, linnengoed en speelgoed, hulp- en verbandmiddelen worden continue aangeboden en vinden
hun weg naar Kenia en de Oekraïne. Inmiddels is het invoeren van medicijnen in de Oekraïne verboden.
Indien u ons werk voor Blessed Generation wilt blijven steunen voor o.a. onderwijs, dan graag uw
bijdrage overmaken naar AERO2, NL21INGB 0003185122
AERO2 is een erkende ANBI-stichting, waardoor uw gift aftrekbaar is.
Vriendelijke groeten
Ineke en Reinier van der Draai

www.aero2.nl
www.holland-oekraine.nl
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www.wingsofsupport.org

