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“The place where God smiles”

Beste sponsors en belangstellenden,

DANKEN EN BIDDEN

Deze tekst is er een die moed geeft in
deze lastige tijd. Op het moment van
schrijven zijn hier in Nederland de
coronamaatregelen net aangescherpt. In
‘Heb Ik het u niet geboden?
Kenia daarentegen zijn de maatregelen
Wees sterk en moedig, schrik
versoepeld. Grotere groepen zijn weer
niet en wees niet bang, want
toegestaan en mondkapjes zijn officieel
de Heere, uw God, is met u,
nog wel verplicht, maar deze regel wordt
overal waar u heen gaat.’
niet erg meer nageleefd. Daarnaast zijn
de scholen weer opengegaan voor een
klein deel van de leerlingen. Er is protest geweest tegen deze plotselinge
openstelling van de scholen. Het schooljaar is immers bijna om. De
zomervakantie start altijd eind oktober en in januari start het nieuwe
schooljaar. Toch zijn de scholen gestart en zijn Rhoda, Emma, Barak en
Alexander terug naar school tot tegen Kerst. Dan hebben ze een korte
vakantie tot het nieuwe schooljaar begint. Voor Rhoda is het een flinke
domper dat ze het schooljaar weer opnieuw moet doen. Ze had vorig jaar
al examen gedaan en deed dit jaar over om te proberen met hogere cijfers
te eindigen om zo meer uitnodigingen te krijgen van vervolgscholen. Hoe
beter je examencijfers, hoe meer scholen je willen hebben en hoe groter de
kans dat je de studie kan kiezen die je graag wil doen. Nu moet ze voor de
derde keer het vierde jaar volgen. Het is overigens niet meer gelukt om een
leerkracht in te huren. De mama's hebben zelf de kinderen beziggehouden
met werk dat Meshack gedownload had.

Dank mee:
▪ voor de voorspoedige verhuizing en de
voortgang van het Happy Rock Center op
deze manier;
▪ voor de uitwonende kinderen die steeds
zelfstandiger worden;
▪ voor het nieuwe huis van Nel en John.

Covid 1:9 - Jozua

Bid mee:
▪ voor Gods voorziening in de toekomst van
Charles en Rizpah;
▪ Hannah, Jacky, Peris en Norah;
▪ voor Meshack die moet wennen aan de
nieuwe werkwijze en ‘zijn’ kinderen om
hem heen mist;
▪ voor de operatie van Nel en een
voorspoedig herstel.

VERHUIZING

Intussen is het grote huis niet meer in gebruik. Het huurcontract is per 1 oktober 2020 opgezegd. De laatste dagen van september
is Meshack druk bezig geweest met het organiseren van en het helpen met het verhuizen van de laatste twee mama's met hun
gezinnen en de kinderen van het Happy Rock Center. Ook was er een groot feest met alle mama’s en kinderen voor het afscheid
van de oude situatie en de start van een nieuwe fase voor het Happy Rock Center. Helaas hebben we door deze verandering
afscheid moeten nemen van twee medewerkers: Charles, de nachtwaker, en Rizpah, de wasvrouw. En net voordat het huis
gesloten werd, zijn er nog drie jonge kinderen voor onze poort achtergelaten: Lorna, Samson en Daniel. Zij zijn nu
bij Petronila opgevangen. Het achtergrondonderzoek loopt.
Inmiddels zijn we een aantal weken officieel volledig over op onze nieuwe manier van werken. Tot nu toe is gebleken dat het erg
fijn werkt, dus we hopen en bidden dat de twee nieuwe gezinnen ook hun draai snel zullen vinden en een familie gaan vormen
met elkaar. Het is nu wel fijn dat de kinderen allemaal thuis zijn, waardoor ze met z'n allen rustig kunnen wennen aan de nieuwe

situatie. Ook Meshack moet wennen aan de nieuwe situatie. Hij ziet de kinderen als zijn eigen kinderen, ze waren altijd bij elkaar
en hij zag ze dagelijks. Dat is nu anders. Hij werkt in het kantoor dat bij Petronila in huis is, dus die kinderen ziet hij dagelijks, maar
de rest minder. Hieronder een overzichtje van welk kind nu bij welke mama woont. De kinderen die niet in het overzichtje staan, zijn
de tien uitwonende kinderen.
Pleegouder Kind

Petronila
Loice

Alexander, Timothy, Jean, Chebet en Meshack
Noel, Barak en Beatrice

Rachel
Ruth

Jesse, Jude en Michael
Rhoda, Esther T., Riziki en Emma

Sponsorinformatie
In de afgelopen maanden hebben degenen die een kind sponsoren weer een
update ontvangen. Omdat we momenteel geen veldwerker vanuit Nederland
in
Kenia
hebben, Nel is
natuurlijk
in
Nederland
en
de
familie Kruijt ook, kost het meer tijd en moeite om per kind de specifieke
informatie te krijgen en dan vooral van de kinderen die uitwonend zijn. We
proberen u elk halfjaar op de hoogte te houden, maar we hopen dat u het ons
niet kwalijk neemt als het interval iets langer is.

Meshack Wilson

Jackline

Stephen

UITWONENDE KINDEREN

Esther T.

Voor de uitwonende kinderen geldt eigenlijk: geen bericht is goed
bericht. Wanneer eens per halfjaar de sponsorinformatie moet komen en we
hen om iets meer informatie vragen dan alleen ‘I'm fine’, dan is het ook wel
weer
leuk om te
horen
waar
ze
allemaal
mee
bezig
zijn. Hussein, Shadrack, Meshack, Joyce en Esther Star zijn lekker bezig op
school en daarnaast met wat werk, het opbouwen van een eigen netwerk
en het bezoeken van familie. Aan de andere kant baart wat we van sommigen
horen ons zorgen: de magere schoolresultaten van Hannah en daarbij nu een
zwangerschap, Jackline en Peris die wat moeite hebben met settelen en niet
precies weten wat ze nu voor studie willen doen en Norah die klaar is met
school en nu moet proberen zelf geld te gaan verdienen maar waarvoor
de coronatijd geen handige tijd was en is.

Rhoda

Ook van Talia en Joshua, die in Mombasa wonen onder de zorg
van Shoulder 2 shoulder, kregen we goede berichten en foto's. Wat een
kanjers zijn dat geworden! Stephen, die nu bij zijn familie woont, is een poosje
in het ziekenhuis opgenomen geweest. Het ging niet goed met hem. Gelukkig
is hij nu weer thuis. Het Happy Rock Center heeft bijgesprongen in de
ziekenhuiskosten, omdat oma de zorgverzekering nog niet op orde had en hij
dringend zorg nodig had. De berichten en foto's van de geadopteerde
kinderen Elliot en Matthew, en Eric bij zijn pleeggezin waren ook zo positief
en dat maakt dat we ons echt gezegend weten en daar horen
de moeilijkheden dan ook bij. God werkt in onze kinderen, maakt ze sterk en
houdt ze dicht bij Hem!

Matthew

Nel
Voor Nel en John is er veel veranderd de laatste weken. Ze zijn verhuisd van
Linschoten naar Woerden en Nel van de zorginstelling in Utrecht ook naar
Woerden. Het huis is rolstoeltoegankelijk, ze krijgt er zorg aan huis en Nel is
dolgelukkig dat ze nu zelf ‘gezellig in de pannetjes kan roeren’. Ze heeft dat al
anderhalf jaar niet meer kunnen doen. Ze geniet van het samenzijn met John, de
kinderen en hun kleinkind en probeert haar rondjes door de flat te doen, stukjes
lopend en met de rolstoel. Ze is dankbaar voor hoe het nu gaat. Daarnaast
wacht de operatie waarbij haar darm weer aan elkaar gehecht zal worden.
Daar ziet ze wel tegenop, met name tegen het herstel. Ze hoopt dat haar
gezondheid er niet zo'n grote klap van zal krijgen aangezien ze zo heeft moeten
werken om zover te komen als waar ze nu is. De operatie stond gepland voor

22 oktober, maar is vanwege de grote
hoeveelheid coronapatiënten helaas
uitgesteld naar 3 december.

Nieuw adres:
Jan van Goyenstraat 55
3443 GH
Woerden

ACTIES

Een speciaal woord van dank voor al diegenen die zich inzetten voor het Happy Rock Center in de vorm van acties. In
juli werd er spontaan een benefietorgelconcert gegeven in Bussum, momenteel is er in Strijen een pepernotenactie en in
de catechisatiegroepen van Barneveld en Veenendaal wordt geld gespaard. Het doet ons als bestuur goed om te merken
dat God het Happy Rock Center in meerdere harten heeft gelegd! Met Nel willen we zeggen: ‘God heeft de blijmoedige
gever lief en zal u zeker belonen!’ Leuk om te melden is dat er ook in Kenia nu een actie loopt voor het Happy Rock
Center. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Een Keniaanse wielrenner die internationaal fietst en bij het
Keniaanse nationale wielerteam hoort, gaat een sponsortocht doen in december. Hoe mooi dat we zo samen kunnen
werken!

Hartelijke groet,

Linda Sterk, Annelies Kerkstra en Anita Kruijt

Chebet

Happy Rock Center
PO Box 5105
30100 Eldoret
Kenya

Meshack

Jean

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

