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“The place where God smiles”

Gelukkig Nieuwjaar, lieve mensen!

DANKEN & BIDDEN

We hopen dat jullie een goede Kerst en jaarwisseling achter de rug hebben.
Samen met God kijken we naar 2019 en Hij weet wat dit jaar zal brengen.

Dank mee:
▪ dat ik meer werk krijg en mijn EHBOcertificaat gehaald heb. Ik begin
binnenkort met een verkorte opleiding tot
pedagogisch medewerker;
▪ dat ik heb een snorscooter gekregen heb;
▪ dat Luke en Ben zich voorbereiden op het
hbo (Luke wil bedrijfseconomie studeren) en
mbo (Ben wil sociaal werk gaan doen) en
beiden baantjes hebben. Ik ben zo blij hoe
ze zich settelen. Joy leert voor beveiliger en
gaat misschien het leger in;
▪ voor de extra financiële giften die de
stichting ontving, zodat we 2019 met een
positief saldo in konden gaan.

Meshack en Petro hadden al vroeg visite
op nieuwjaarsdag. Familie Voordendag
uit Strijen kwam langs. Het gezin bracht
lekker eten mee en ook een koffer. In die
koffer zaten spullen van kinderen van de
bso waar ik werk. Ik had een projectje met
de kinderen: delen met anderen. De
kinderen brachten van alles mee: puzzels,
kleding
en
speelgoed.
Familie
Voordendag bracht al deze spullen naar
Kenia en kwam terug met dankbriefjes.
Geweldig!

ONDERWIJS
In januari gaat er gelijk van alles veranderen op onderwijsgebied.
Jesse en Riziki gaan ook naar de kostschool, net als
Alexander. Hij heeft goede cijfers en dat willen Jesse en
Riziki ook. Riziki moest wel haar haren afscheren. Wat een
ramp, hè! Dat is schoolprotocol. Ze zitten in Kitale op
school, een uurtje bij ons vandaan.
Onze kleuters gaan naar de lagere
school. Elliot, Michael, Diana en
Beatrice hebben geen paars meer
aan maar groen. Wat zijn ze trots!
Kijk naar die mooie gebitjes!
Er is ook minder goed nieuws: juf
Joyce komt niet meer. Er was een
sterfgeval in haar familie en nu is er
veel te reorganiseren. Emma gaat
het één termijn proberen op school.

Bid mee:
▪ voor een goede verhuizing voor familie
Kruijt. Ze gaan eerst bij onze vrienden in
hun gasthuis wonen. Meshack heeft een
huisje voor hen gevonden. We zijn
benieuwd! De volgende brief komt van
Anita’s computer;
▪ voor de situatie rond Timothy, dat het beste
gebeurt;
▪ voor een fijne samenwerking tussen Rico en
Anita en Petro en Meshack, dat Gods
zegen en gunst op hen rust als een team,
jong, fris en vol van Gods Geest;
▪ voor de nabestaanden van de mensen die
om het leven zijn gekomen door een
aanslag van al-Shabaab op een hotel in
Nairobi.

Petro is druk bezig met allerlei testen om vast te stellen of Timothy een
langzame leerling is of toch meer kan.
Norah gaat samen met een schoolvriendin een kamertje huren.
Esther Star’s geboortebewijs is plotseling
onecht verklaard, nadat ze er een
identiteitsbewijs mee gekregen heeft.
Een raadsel is het soms. Ze is geslaagd
voor haar certificaat Counseling &
Guidance. Het zou mooi zijn als ze er
nog een studie achteraan kan doen,
want met dit certificaat is het erg moeilijk
om werk te vinden.

Hussein en Meshack studeren nog IT aan de
universiteit.
De rest is weer terug naar school, behalve de
vijf middelbare schoolverlaters: Jackline,
Peris, Shadrack, Joyce en Agnes. Het
wachten is op de uitslag.

- VERANDERING IN DE ZORG Er zijn ontwikkelingen in de wijze van zorgaanbieding. De
regering wil niet langer grote kindertehuizen, grote
slaapzalen en huizen met enorme aantallen kinderen, maar
kleine settings, bijvoorbeeld fosterhuizen of pleeggezinnen.
Dit jaar gaat ons managementteam plannen (langzaamaan,
hoor!) hoe ze het eerste groepje kinderen kan laten verhuizen
naar een familie, bijvoorbeeld naar één van de huismoeders.
Het is de bedoeling dat er in de toekomst meerdere
fosterhuizen en/of pleeggezinnen komen voor enkelen van
onze Happy Rock-kinderen. Ze blijven onder uw
sponsorschap, maar de zorgwijze verandert; de zorg zal van
hogere kwaliteit zijn en kleinschaliger, meer zoals in een
normaal gezin. Toch moet er een kleine Happy Rock-basis
openblijven waar we allemaal regelmatig samenkomen,
waar we op terug kunnen vallen, waar het kantoor is en waar
we kinderen opvangen uit bijvoorbeeld het ziekenhuis of van
de kinderbescherming voordat ze geplaatst worden in één
van deze kleinere settings. De droom van ons allen is dat het
Happy Rock Center in Mombasa verkocht wordt (dit staat op
de to-dolijst van familie Kruijt) en land kopen in Eldoret,
waarop we kunnen bouwen, kunnen verbouwen en dieren
kunnen houden. God weet alle dingen en de kinderen zijn
van Hem, dus we leggen onze verzoeken voor Hem neer.

Familie Kruijt bijna naar Kenia
Het is bijna tijd voor Rico en Anita en hun twee kinderen om
af te reizen naar Eldoret, maar eerst heeft Rico nog de
Alternatieve Elfstedentocht geschaatst op de Weissensee in
Oostenrijk. Samen met zeven anderen heeft hij ongeveer
€ 3.000,00 bij elkaar geschaatst voor het Happy Rock
Center. Kanjers!
Anita is bezig met de voorbereidingen, zoontje Micha is
Engels aan het leren en Yara zal straks goed Engels kunnen
spreken.

Hartelijke groet,
Nel Wanjala

Happy Rock Center
PO Box 5105
30100 Eldoret
Kenya

Stichting De Blije Kei
Moestuin 15
3328 LN Dordrecht
deblijekei@hotmail.com

KvK
ANBI
IBAN

30152823
809311926
NL78 RABO 0139 2617 45

Kijk op www.happyrockcenter.com of volg ons op facebook.com/HappyRockCenter.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar deblijekei@hotmail.com.

