
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal!  
  

Terwijl het hier gelukkig steeds minder regent en weer warmer wordt, gaat het bij jullie juist de andere kant op. Hier dan ook weer 

een nieuwsflits, gezellig voor bij de open haard of verwarming. Die missen wij wel hier! Met gure dagen is het koud zonder 

verwarming. We hebben een kleine, mobiele heater gekocht, zodat we toch nog een beetje warmte in ons appartementje krijgen. 

Lekker veel warme thee en chocolademelk en nu komt gelukkig de warme zon weer. Heerlijk!  
 

Gezondheidssituatie Nel  
In de vorige nieuwsflits schreven we over de gezondheidssituatie van Nel. Een week of twee na 

het versturen daarvan belandde ze op de intensive care en was haar gezondheid kritiek als 

gevolg van complicaties van de chemotherapie. Ruim drie weken was het de vraag of ze het wel 

zou overleven. Ze moest twee keer geopereerd worden aan een darmperforatie en een 

afstervend stuk darm. Haar nieren werkten nauwelijks meer, ze had dialyse nodig. Daarna 

werkte haar lever niet goed meer, ze lag aan de beademing en twee weken lang had ze koorts 

of een veel te lage temperatuur. Wat is er gebeden en wat zijn we dankbaar dat God onze 

gebeden heeft verhoord! De artsen noemen Nel een wonder! Inmiddels ligt ze op een gewone 

afdeling en sterkt ze gelukkig langzaam aan. Ze kon niet praten, maar nu gelukkig weer wel, 

waar ze erg blij mee is. De buikwond geeft nog problemen. Die wil niet goed helen. Dat is van 

belang voor haar verdere herstel en voor het kunnen hervatten van de chemokuur. Hier ziet Nel 

wel tegenop, gezien de complicaties van de vorige keer. Gelukkig is John intussen bij haar. Inmiddels heeft hij van de Nederlandse 

immigratiedienst ook een verlengd visum gekregen tot volgend jaar maart, dus het gezin Wanjala is voorlopig gelukkig compleet. 

Daarnaast ervaart ze heel erg Gods aanwezigheid en ook dat geeft haar veel kracht.  
 

Adoptie 
Augustus en september waren maanden van afscheid nemen. De achtergrondonderzoeken van 

Matthew, Diana, Michael en Elliot zijn positief afgerond en zij hebben adoptiepapieren gekregen. 

Matthew en Diana hadden beiden al een gezin dat hen graag wilde adopteren. Deze gezinnen stonden 

ook al geregistreerd bij adoptiebureau ‘Little Angels’, wat betekent dat de gezinnen al gescreend zijn, 

gesprekken hebben gehad en goedgekeurd zijn als adoptiegezin. Dus voor Matthew en Diana was het 

eigenlijk allemaal zo geregeld. Ze zijn stap voor stap steeds meer naar de gezinnen geweest en steeds 

langer wezen logeren tot de uiteindelijke adoptie. Matthew heeft in augustus afscheid genomen en 

Diana  in  september. Het is dubbel voor ons, omdat we twee van onze kinderen missen en dubbel voor 
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de achtergebleven kinderen, die 

allemaal dezelfde wens hebben, 

maar toch ook blij zijn dat deze 

twee een eigen vader en moeder 

hebben gekregen. Elliot zal aan 

het einde van dit jaar ook 

weggaan. Voor hem is er ook al 

een adoptiegezin en hij gaat nu 

langzaam wennen in dat gezin. 

Hij maakt het schooljaar af, dat 

loopt tot en met november. Dan 

loopt alles rustig in elkaar over. 

Beatrice en Jean hebben wat meer pech met de papieren. Bij Beatrice zat er 

een fout in, waardoor ze nog geen adoptiepapieren gekregen heeft en voor 

Jean moet nog onderzoek gedaan worden, alleen schijnt de huidige ‘child 

officer’ daar niet zo’n zin in te hebben, volgens Petronila. De vorige wist alles 

precies, want het is maar één persoon die alle kinderen een tehuis toewijst. 

Helaas is deze mevrouw overleden. Degene die er nu zit is nieuw en moet 

blijkbaar nog een beetje wennen.  

 

DANKEN EN BIDDEN 

Dank mee: 

▪ dat Nel zo wonderlijk herstelt en dat ze 

Gods aanwezigheid zo mag ervaren; 

▪ voor de adopties van Matthew en Diana; 

▪ voor een steeds grotere groep betrokken 

mensen, die ons helpen met fundraising en 

zoveel kleding hebben gestuurd.  
 

Bid mee: 

▪ voor een voorspoedig herstel van Nel, met 

name de buikwond, en een goed verloop 

van het vervolg van de chemokuur zonder 

complicaties; 

▪ voor de kinderen op school en met name 

Rhoda die examen gaat doen; 

▪ voor de kinderen die door de adoptie pijn 

ervaren, omdat ze wees zijn of zich wees 

voelen.

 

 

 

In augustus was het een maand van vakantie. Normaal 

proberen we dan alle kinderen een keer mee op stap te 

nemen, maar wij moesten het land uit omdat ons visum 

was verlopen. We zijn ruim twee weken weggeweest, dus 

de vakantie was al weer om voordat we terug waren. 

Gelukkig hadden we begin augustus met alle kinderen 

tegelijk al een geweldig uitje gehad, dus iedereen is toch 

een keer ‘uit’ geweest. Van een Nederlands echtpaar in 

Kenia hadden we een gift van € 30,- gekregen. 

Geweldig wat je daarmee kan doen in Kenia! We konden 

met alle kinderen naar de plaatselijke ‘dierentuin’. Noem 

het een kinderboerderij, maar dan met wilde dieren in 

veel te kleine hokken. De kinderen vonden het helemaal 

geweldig! Veel van hen hadden nog nooit een leeuw, 

cheeta, krokodil, slang of aap gezien, dus ze keken hun 

ogen uit. Daarbij is een speeltuin waarin ze ook nog 

mochten spelen én ze mochten kiezen of ze in een van de 

draaimolens wilden. Een is met schommels die steeds 

hoger en harder gaan en een is een wat vriendelijkere met 

zwanen die langzaam rondjes draaien. We hadden nog de verjaardagen te vieren van Eric, Noel, Alexander en Elliot. Zij mochten 

daarom in beide draaimolens. Het was een geweldige dag! Ook de verjaardagen van Jesse en Jude zijn gevierd. Zij zijn een 

maand na elkaar jarig, maar omdat Jesse nu thuis was, zijn ze met het verjaardagsgeld van sponsors, Noel en auntie Petronila 

naar de markt geweest om nieuwe schoenen te kopen. Dat was een groot feest natuurlijk!  

 

Ontwikkelingen  
In augustus reisde directeur Meshack naar Mombasa om diverse zaken te regelen. Hij ging onder andere met John naar de notaris 

om de eigendomspapieren van het oude Happy Rock Center-terrein over te dragen aan hemzelf. Aangezien John in ieder geval 

tot maart volgend jaar in Nederland mag blijven, is het handig dat de papieren op naam staan van iemand die in Kenia is, anders 

kan er niet getekend worden bij verkoop. Ook is het terrein bij een makelaar in het systeem gezet, zodat deze actief kan zoeken 

naar kopers. Daarnaast bezocht hij vijf van onze oudere kinderen die in Mombasa wonen: Meshack (Wilson), Jackline, Hussein, 

Shadrack en Hannah. Ze hebben gesproken over de toekomst. Hannah zit in het laatste schooljaar van de middelbare school en 

Jackline moet aan een vervolgstudie beginnen, dus Meshack heeft hen op het hart gedrukt daar volop hun best voor te doen. Met 

Meshack, Hussein en Shadrack gaat het heel goed. Die werken hard en nemen verantwoording voor hun studie. Meshack zit in 

het laatste jaar van de studie ontwerp en ICT, Hussein zit in het derde jaar van die studie en Shadrack is net in het eerste jaar 

begonnen van de studie bouwkunde.  

Verder werken we rustig verder aan het opnieuw structureren van onze zorg voor de kinderen, op kleinere schaal bij onze 

medewerkers in hun eigen huis. Een tijd terug kwam als deadline oktober voorbij. Daar hebben we niets meer over gehoord, dus 

het heeft gelukkig niet de haast waar we bang voor waren. Nu kunnen we dus eerst rustig een goed plan uitwerken. Meshack, 
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Petronila en ik discussiëren over bedragen en welke verantwoordelijkheden voor wie blijven of worden voordat we gaan 

veranderen. We hebben besloten om met een pilotgezin te beginnen om te zien hoe het gaat, zodat we hiervan kunnen leren en 

vervolgens de andere kinderen optimaal kunnen verhuizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels zit iedereen weer op school 

en we hopen dat ze weer hun beste 

beentje voor zetten. Vooral Rhoda, zij 

doet in november examen. Zij heeft in 

de vakantie veel gestudeerd en we 

hopen erg dat het geholpen heeft. 

Hoe beter ze namelijk haar examen 

maakt, hoe meer kans ze heeft op een 

goede school en op een 

overheidsbeurs. Daarnaast hebben 

we in het Happy Rock Center een 

oude regel van Nel weer ingevoerd: 

Engels spreken op weekdagen en 

Swahili in het weekend. Het Engels 

van, met name, de jongere kinderen 

is slecht. Jean spreekt ook bijna geen 

Engels en zij gaat in januari met 

school beginnen, dus het is van 

belang dat er meer Engels gesproken 

wordt.  

  

 

U bent al jaren gewend om in 

november uitgenodigd te worden 

voor een informatieavond. We 

hebben met het bestuur echter 

besloten dat we deze dit jaar niet 

doen. Afgelopen jaren werd de 

animo voor deze avond steeds 

minder. Veel mensen kwamen ook om 

Nel te zien en zij zal niet in staat zijn 

om er dit jaar bij te zijn. Daarnaast 

ben ik, degene met momenteel de 

meeste informatie, ook niet in 

Nederland én hebben we u 

afgelopen jaar frequent op de hoogte 

gehouden, zodat u eigenlijk alle 

informatie heeft wat de kinderen en 

stichting betreft. Op de website kunt u 

het financieel jaaroverzicht vinden 

van 2018 en u bent natuurlijk te allen 

tijde welkom om uw vragen via de 

mail te stellen.  

  

Dan nog een bestuurlijke mededeling. 

Wij zullen tijdelijk terugkeren naar 

Nederland vanwege een 

zwangerschap. We verwachten 

begin maart ons derde kind, dus wij 

zullen half december, dan ben ik zo’n 

dertig weken zwanger, weer 

teruggaan naar Nederland voor een 

periode van vijf tot zes maanden. We 

hebben Linda, de zus van mijn man, 

die al tien jaar in Kenia woont, bereid 

gevonden om zo nu en dan het 

Happy Rock Center te bezoeken om 

te kijken hoe het gaat en het bestuur 

daarover te rapporteren. Verder ben 

ik nu zo op de hoogte van alle ins en 

outs dat het een stuk makkelijker is om 

via WhatsApp mee te denken, dus 

onze samenwerking met Meshack, 

Petronila en de huismoeders kan op 

die manier zijn voortgang vinden.  

 

 

Hartelijke groet, ook namens de andere bestuursleden,  

  

Anita Kruijt  
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 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 en instagram.com/blijekei.happyrockcenter. 

 

 Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar deblijekei@hotmail.com. 
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