
 

 

 

  

  

 
“The place where God smiles” 

 

 Happy Rock Center   Stichting De Blije Kei   KvK 30152823  

 PO Box 5105   Moestuin 15    ANBI 809311926 

 30100 Eldoret   3328 LN Dordrecht   IBAN NL78 RABO 0139 2617 45 

 Kenya    deblijekei@hotmail.com 

 

 Kijk op www.happyrockcenter.com of volg ons op facebook.com/HappyRockCenter. 

 

Het Happy Rock Center is een klein, christelijk kindertehuis in Eldoret in Kenia. Hun missie is uitreiken naar kwetsbare kinderen 

in Kenia door hen een liefdevol thuis te bieden. Deze kwetsbare kinderen zijn kinderen zonder ouders of verzorgers, verlaten 

door hun ouders, opgegroeid in armoede of ziek. Door hen vanuit de liefde van God op te vangen in het Happy Rock Center 

en hen te helpen in hun ontwikkeling krijgen ze vertrouwen in een hoopvolle en duurzame toekomst. 

 

Momenteel woont ongeveer de helft van de kinderen permanent in het kindertehuis. De andere kinderen zitten in kostschool 

of studeren en wonen bij familie of op zichzelf. Ook zij worden nog financieel ondersteund en regelmatig komen ze terug naar 

het Happy Rock Center. Het kindertehuis is drie jaar geleden met de kinderen verhuisd vanuit hun pand in Mombasa naar 

Eldoret, waar alles weer opnieuw opgebouwd moest worden, iets wat nog steeds gaande is. Het is vooral moeilijk om financieel 

rond te komen. De redenen hiervoor zijn als volgt: 

▪ Het leven in Eldoret is veel duurder dan in Mombasa, met name voedsel en woonruimte. 

▪ Het kindertehuis was in Mombasa bekend en werd door de community veel geholpen, iets wat in Eldoret nog niet zo 

gebeurt. 

▪ Het kindertehuis in Eldoret is een huurpand, wat meer geld kost dan een eigen pand. Verder heeft het geen eigen tuin, wat 

betekent dat ze niet kunnen voorzien in hun eigen voedsel, maar dat voedsel gekocht moet worden. 

▪ De kinderen worden ouder, dus er gaan steeds meer kinderen naar de middelbare school en studeren. De onderwijskosten, 

met name voor middelbaar onderwijs en vervolgopleidingen, zijn erg hoog in Kenia. Dit is een grote kostenpost. 

 

Sinds dit jaar is er een nieuw echtpaar werkzaam in Eldoret om samen met het management van het Happy Rock Center de 

financiën door te nemen, het kindertehuis opnieuw te organiseren en eigenlijk te proberen om van het kindertehuis ook een 

klein bedrijfje te maken, zodat ze wat meer zelfvoorzienend worden. Dit alles is nog veel werk en een gezond financieel klimaat 

is een van de vereisten. 

 

Bij dezen wil ik u daarom graag vragen of het mogelijk is om een (terugkerende) statiegeldactie voor het Happy Rock Center 

in te plannen. Naast de sponsoring van een kind zijn acties zoals een statiegeldactie een mogelijkheid om te zorgen voor 

voldoende maandelijkse inkomsten. 

 

Op www.happyrockcenter.com vindt u alles over de organisatie, het ontstaan van het kindertehuis en de kinderen die een 

liefdevol thuis hebben in het Happy Rock Center. Ook vindt u het beleidsplan op de website, waarin u meer kunt lezen over 

hun werkwijze. 

 

Stichting De Blije Kei, de Nederlandse stichting en steunende organisatie achter het Keniaanse Happy Rock Center, heeft de 

ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

 

http://www.happyrockcenter.com/

