
 

 

 

Beste sponsors en belangstellenden, 
  

Wat er allemaal kan gebeuren in een paar maanden tijd! De vorige 

nieuwsflits ging over alledaagse gebeurtenissen, weliswaar ook over een 

grote verandering in het Happy Rock Center met de verhuizing van Barack, 

Noel en Beatrice, maar niets van zo’n enorme omvang als het coronavirus 

dat nu over de hele wereld ‘raast’.  

 

Het heeft even geduurd voordat het virus 

Afrika en Kenia bereikte, maar nu kennen ze 

in Kenia dezelfde problemen als in 

Nederland. De scholen en kerken zijn dicht, het openbaar vervoer is onlangs 

stilgelegd, mensen mogen alleen met een mondkapje over straat en er is een 

avondklok ingesteld, wat betekent dat de mensen na 19.00 uur niet meer op 

straat mogen zijn tot de volgende ochtend 5.00 uur. Het trieste is dat deze 

maatregel ook zeer hard, met geweld, wordt gehandhaafd door het leger 

en de politie. Verder wordt mensen geadviseerd om niet op straat te komen 

als het niet nodig is, mag er op het Happy Rock Center geen bezoek komen 

en mogen de kinderen niet van het terrein af. Alle kinderen zijn thuis en ze 

krijgen thuisonderwijs via programma’s die Meshack heeft gedownload. In 

tegenstelling tot in Nederland kost dat geld, dus naast de flink stijgende 

voedselprijzen is dat ook een uitdaging die deze crisis met zich meebrengt. 

We hopen en bidden dat de kinderen en medewerkers gezond zullen blijven, 

want zoals u weet is de gezondheidszorg beperkt in Kenia. In het Happy 

Rock Center hebben de kinderen les gehad over de extra hygiëneregels die 

gelden met betrekking tot handen geven, afstand houden, hoesten en niesen 

in de elleboog en regelmatig handen wassen. Ook bij Loice, waar Barack, 

Noel en Beatrice wonen, worden deze regels in acht genomen en blijven de 

kinderen zoveel mogelijk binnen. 

DANKEN EN BIDDEN 

Dank mee: 

▪ dat de kinderen en medewerkers het goed 

maken;  

▪ dat het goed gaat met de kinderen die nu 

elders wonen;  

▪ voor de vooruitgang in de gezondheid van 

Nel.  

  

Bid voor: 

▪ voor blijvende gezondheid van de kinderen 

en medewerkers van het Happy Rock 

Center; 

▪ dat er geen geweldsescalaties zullen 

komen;  

▪ voor voldoende financiële steun voor de 

continuïteit van de zorg en plannen van het 

Happy Rock Center.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvang nieuwe kinderen 
In februari kwamen er tijdelijk vier kinderen (twee jongens en twee meisjes) bij ons, 

allemaal uit hetzelfde gezin. De kinderen hebben zieke ouders die niet voor hen kunnen 

zorgen. Afgelopen maand zijn ze echter door de kinderbescherming overgeplaatst naar 

een ander tehuis en hebben we twee andere, kleine kinderen (een broertje en zusje) 

gekregen van twee en vier jaar. Ze heten Meshack (onze derde Meshack!) en Jebet. Jean 

is erg blij met dit gezelschap! Ze komen uit een gezin met alcoholgebruik en huiselijk 

geweld en zullen waarschijnlijk voor een paar jaar in het Happy Rock Center blijven, 

omdat ze geen familie hebben waar ze nu heen kunnen gaan. Een oom wil wel voor ze 

zorgen, maar hij zit eerst nog een paar jaar in college. Eigenlijk hadden we een 

opnamestop voor het aantal kinderen in huis, omdat we nu in een reorganisatie zitten en 

eerst financieel helemaal gezond willen zijn, maar het is de wens van Petronila en 

Meshack om ook kinderen in huis te hebben vanuit de regio Eldoret. De kinderen die we 

nu verzorgen zijn allemaal meegekomen uit Mombasa, dus hebben we nog geen actieve, 

maatschappelijke rol vervuld in Eldoret. Het is goed voor de acceptatie als je ook kinderen 

uit deze regio opvangt. Nu er wat kinderen geadopteerd zijn en naar familie terug zijn 

gegaan, hebben we deze kinderen op kunnen nemen. De wens is om in de toekomst weer 

meer open te staan voor (crisis)opvang, maar nu willen we ons verder concentreren op 

de overgang van tehuis naar kleinschalige pleegzorg (uiteraard wanneer de coronacrisis 

voorbij is).  
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“The place where God smiles” 

CORONAVIRUS 
 

Alexander met Jebet, Meshack en Jean 

Timothy – Michael - Jude 



Eric is intussen ook weer terug in het Happy Rock Center. Hij woont bij de broer van 

Petronila en heeft het daar goed naar zijn zin. Nu de scholen echter voor langere tijd 

dicht zijn, is hij weer even in het Happy Rock Center, omdat ze nog in de ‘wenfase’ 

zaten en er nog geen papieren getekend zijn met het pleeggezin. Dat wordt 

gerealiseerd wanneer de coronacrisis voorbij is.  
 

Update Nel  
Gelukkig gaat het stapje voor stapje beter met Nel. Ze heeft in februari weer even in het 

ziekenhuis gelegen omdat ze koorts had, maar gelukkig was dat maar van korte duur en is ze 

intussen weer volop aan het oefenen om kracht in haar voeten en benen terug te krijgen. Ze is 

verhuisd naar een instelling die meer gespecialiseerd is in het opnieuw activeren van het 

bewegingsapparaat, dus het is voor Nel een goede plek om weer te werken aan mobiliteit. 

Onlangs appte ze verheugd dat ze 30 seconden, met behulp van een soort rollator, kon blijven 

staan. Ook merkt ze dat ze veel beter in haar vel gaat zitten nu ze zich weer beter voelt, dus dat 

zijn positieve berichten.  
  

 SPONSORING  
Als laatste willen we onze zorg met u delen. Liever doen we dat niet, maar omdat we 

zien dat de crisis nieuw sponsorverlies met zich meebrengt, willen we toch aan u vragen 

of u het Happy Rock Center, zoveel als mogelijk is, wilt blijven ondersteunen. Na het 

vertrek van Nel naar Nederland zijn we diverse sponsors verloren, onlangs zijn er weer 

drie sponsors gestopt en er komen helaas geen sponsors bij. We realiseren ons natuurlijk 

dat wanneer er financiële problemen zijn de mogelijkheid er niet kan zijn om het Happy 

Rock Center te blijven ondersteunen. We hopen echter dat wanneer u hierin weer 

gezegend wordt, u het Happy Rock Center niet zult vergeten. De zorg in Kenia is niet 

afgelopen, de nood is momenteel groot, dus ook als u mensen weet die wellicht een goed 

doel willen ondersteunen of een kind willen sponsoren, dan horen wij dat heel graag! 

Ook acties en collecten zijn altijd welkom!  

 

Hartelijke groet en gezegende paasdagen,  

  

Linda Sterk,  Annelies Kerkstra en Anita Kruijt 
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 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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Eric en Riziki 

Jesse 

Meshack – Michael – Timothy – Eric – Jesse - Riziki 


