
Extra Bijlage april 2018 

Lekker warm bij jullie he? Te heet hoor ik zelfs! 

Hier regent het lekker en eigenlijk te veel. Maar 

goed, we leren ons erop kleden.  

Mercy (onze foster dochter) kwam in april, en 

we combineerden het met een make-up feestje, 

verjaardag van Star en uitje in mijn huis. Erg 

leuk met al die grote meiden.  

   

Mooie Annah, Norah, die design studeert en 

met haar hand op de kaart van Kenia zegt: “Ik 

ga jullie nieuwe fashion brengen!” Rhoda, die 

met haar school was uitgenodigd op een 

nationaal drama-festival. Ze komt morgen een 

dagje met Emma, even samen eruit; zusjesdag. 

   

Star, (Esta) onze Psychology student, Mary & 

Mercy uit Jinja, Uganda, en Esther T, die er zo 

veel sprekender uitzag met wat makeup. Enig 

en ze vond het zelf ook zo leuk. Volgende week 

komen ze op verzoek nog een nachtje in de 

zitkamer slapen met z’n allen, met chips en cola  

en goede gesprekken.   

Uncle Meshack heeft  verschillende een-op-een 

uitjes gehad, Jesse en Jude gaan samen. We 

zien dat de kids opbloeien van zulke uitjes en 

gesprekken. Blij met hoe het loopt zo.  

 

Een ander ding geeft wel zorgen. Begin mei 

gaat iedereen weer naar school en hebben we 

voor dit tweede termijn €3.117 nodig  voor de 

middelbare scholen en colleges. Hussein  begint 

pas weer in september (500 euro).  

In de extra bijlage bij deze nieuwsflits vindt u 

een oproep voor  

“Studievrienden van Happy Rock” 

 We hebben vorig jaar een grote sponsor 

verloren (die overigens wel bijna 10 jaar hielp 

en van project wilde veranderen… te begrijpen, 

maar we missen die erg). 

Zou u deze bijlage naar familie/vrienden/beken-

den willen sturen en zo meehelpen ons 

maandelijkse support omhoog te trekken? 

Wellicht kent u ook bedrijven die in staat zijn 

om met grotere bedragen te steunen. Dit jaar 

eindigen er weer 4 middelbare scholieren, en 

daar zouden er graag  3 van doorleren.  

Zoekt u mee naar Studievrienden voor Happy 

Rock?  

Bij voorbaat heel veel dank voor alle 

meedenken en mee helpen. Natuurlijk dank aan 

alle trouwe sponsors, zonder u was het werk 

nooit zo gegroeid!   

Hartelijke groet, Nel Wanjala en het Blije Kei 

team. 



 

  

 

  

 

 

Ja! Ik word studievriend van Happy Rock! 
 
Ik steun de middelbare scholieren van Happy Rock door middel van een 
eenmalig/maandelijks bedrag van €10/€25/€50/anders: €______ 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
Postcode/woonplaats: 
 
Telefoonnummer: 
 
Email: 
 

Dit bedrag kunt u (maandelijks) overmaken op:  
Stichting de Blije Kei  
IBAN: NL78RABO0139261745 
 

 

 


