
1 JANUARI “The place where God smiles”



JANUARI
Matthew gaat voor het eerst naar school.

Alexander gaat weer naar de kostschool.

Petro zoekt en vindt Emma, het zusje van Rhoda, 

in Mombasa.

Stephen is niet lekker en belandt weer in het ziekenhuis. 

Giften van sponsors voor het HRC en sommige kinderen. 



Midterm holiday. 

Alexander is thuis. Rhoda, Esther T. en Annah ook. 

In de vakantie krijgen veel kinderen bijles, Timo 

zeker. De vraag is wat we gaan doen, of hij op school 
blijft.

FEBRUARI

We starten met een meidenlocatie in 

Petro’s huis; Norah gaat bij Petro en 

dochter Nancy wonen. Zo leert ze de 

volgende stap naar op kamers wonen.
In april komt Star erbij.



De eerste schooltermijn is afgelopen. De kinderen

komen thuis met toetsuitslagen.

Esther krijgt een infectie en belandt in het ziekenhuis.

Norah is begonnen op het Design College.

Ook Kevin, Petro’s zoon, 

komt met zijn uitslag even 

langs het HRC. 

MAART



Meshack gaat op onderzoek uit in Kitale, naar Annah’s school.

Ze is te vaak van school thuis. Zo kan het niet verder.

EAWL en St. Galilea gaven ons vier matrassen en hoezen.

MAART



Mercy op visite met haar zoontje Kyle. 

Star was jarig. 

Mercy is schoonheidsspecialiste, dus we werden verwend. 

Ben droeg Kyle tot hij sliep.

Star ging mee op een hiv-patientjeskamp als groepsleidster. 

APRIL



Stephen krijgt meer contact met moeder, ze kwam hem in het 

ziekenhuis bezoeken en hoopt op een baantje. Samen met 
haar nicht zou ze graag voor Stephen gaan zorgen.

APRIL

We kregen ook visite van een middelbare school. Ze brachten eten, 

maakten schoon en we zongen en speelden met hen. 

Dit was een collega van Meshack.



Timo blijft thuis. Meshack heeft

met school gepraat. Hij krijgt les 

van juf Joyce, samen met Emma.

Emma gaat volgend jaar naar

school. 

Gepraat over budget in het 

meisjeshuis. Sparen, zelf gaan

werken, onafhankelijk worden van 

het HRC.

MEI



Kadootjes gekocht in ‘Jaa!’, niet wetende

dat daarachter eenwoonruimte leegstond. 

MEI

Weer op kort bezoek

bij ma en Joy.

Dank oud-bestuur! 



Welkom nieuw bestuur!# John en ik 20 jaar getrouwd# 

Met Petro evalueren hoe het ging met de meisjes in huis.

Esther Norah

+ Werkt mee + Doet bed netjes

- Correcties moeten beter worden ontvangen - Soms een emotionele atmosfeer

- Komt met modder aan haar schoenen in huis + Meer zelf discipline, studeert en doet huiswerk. 

- Doet weinig zelf studie, zit nooit met een boek - Gebruikt te veel olie tijdens het koken, te veel suiker en tomaat

+ Gezellig en lacht veel - Beter je handdoek ophangen

+ Esther communiceert goed. + Doet afwas voor ze naar school gaat.

MEI



Met Oloo en Petro gepraat en het plan NL neergelegd:

Ik ga met Luke en Ben naar NL. 

Tijd: zeker 2 jaar.

In mijn plaats komen Rico, Anita, Micha en Yara in februari

2019 naar Eldoret om het HRC te assisteren en waar nodig

is op te bouwen. 

Ik zal als ik gesettled ben helpen met fundraisen voor

middelbaar onderwijs en college/universiteit.

Dit vonden ze goed.

Vanaf nu wekelijks vergaderen met  het management-

team: Meshack (directeur), Petro (manager) en Ruth 

(maatschappelijk werkster).

JUNI



Hier zorgt een familie, met of zonder eigen kinderen, voor enkelen van onze kids.

De kinderbescherming wil meer kleinschalige zorg en verandert de wetten.

Foster homes. Hier zorgen wij voor 7-8 kinderen per huis.

Foster families.

Voorbereiden in 2018.

Implementeren en starten in 2019.

Inplicatie:

• In het HRC-team deze veranderingen doornemen, zodat ons hele team het helemaal snapt en mee

kan denken en werken. 

• In kerken deze verandering in de week leggen; zijn er gezinnen die pleeggezin willen worden? 

• Wie zouden er voor een of enkele kinderen willen zorgen? Misschien in ons team? 

• Draaiboek maken.

We zijn ook weer bijna geregistreerd! Joepie!

JUNI



Anna is weer van school gestuurd. De 4e keer nu. 

Consequentie: terug naar Mombasa (maar wel

met een plan B).

Cell group van onze kerk op bezoek.

Managementteam heeft de ontwikkelingen

besproken met het HRC-team. 

Wil iemand pleeggezin worden? Ja, Rachael. 

Heeft 4 kinderen. Gaat ermee aan het werk. 

JUNI



Joel Verstoep en familie kwamen met de hervormde

jeugdgroep.

Mijn eigen cell group van de kerk op bezoek! Gelijk de verandering

van de wet in de groep gelegd. Ze denken mee. 

Petro (is Accik-secretaresse) gaat met S.O.S. en andere tehuizen

praten over hoe deze nieuwe wet het best geïmplementeerd kan

worden.

JULI



AUGUSTUS



Afscheid van vrienden, Meshack, Mercy 

en baby Kyle, Petro, vriendin Moira, de 

kerk en natuurlijk tijdelijk John.

Kadootjes kopen voor jullie in NL; de 

kids hebben deze ook.

AUGUSTUS



Oogst van de tuin in Mombasa, we hebben er nog wat 

op staan, anders gaan andere mensen erop planten, 

tot we EINDELIJK worden uitbetaald.

SEPTEMBER



Reis papieren

aanvragen

online.

Wat

eerst?

Ik ben een

buitenlander

hier!
BSN nummers

Dan een DigiD

Sollicitatie

gesprekken

Fietsen

in orde?
Ik wil slapen!

Verzekeringen

regelen

Aangenomen!

BSO en

Vierstroom

Red ik dit

allemaal?

SEPTEMBER



OKTOBER



OKTOBER



De vakantie is begonnen, maar juf Joyce geeft

deze maand nog lekker thuis les aan alle lagere

schoolleerlingen. Een goede ochtendinvulling. 

NOVEMBER



Opvoeders.  

NOVEMBER



Ook Esther en Rhoda zijn dagelijks wat aan het leren thuis. 

Hussein is in zijn 2e jaar IT, van 4 jaar. In het 1e semester.

Meshack is in het 3e jaar van 4 jaar IT universiteit.

Star is klaar met jaar certificate psychologie en counseling. Het zou mooi zijn als ze nog

een diploma kon doen. 

Norah eindigt bijna haar Designing College.  

Shadrack, Joyce, Jackline, Agnes en Peris zijn klaar met de middelbare school. 

Jackline gaat in een hotel werken, dus heeft daarin training nodig. 

Agnes gaat de opleiding voor stewardess doen.

Peris weet het nog niet.

Joyce heeft hopelijk nu wel alles in C of erboven, zodat ze de verpleging in kan.

Shadrack gaat ingenieur in stad ontwikkelen. 

Annah is op een dagschool in Mombasa aan het proberen haar diploma te krijgen.

DECEMBER



Oliebollenactie

Kipactie

DECEMBER


