
 

 

 

Beste sponsors en belangstellenden, 
  

We zijn al weer drie maanden verder! Tussen de vorige nieuwsflits en 

deze had eigenlijk nog de sponsorinformatie moeten komen voor de 

mensen die een kind van ons persoonlijk ondersteunen. Helaas is dit 

niet gelukt. We zijn er wel aan begonnen, maar omdat de kinderen nu 

niet meer op één plek zijn en de informatie via verschillende mensen 

moet komen,  kost  dat  erg veel tijd. Bovendien  is,  nu er geen 

veldwerker op locatie is, alle communicatie met Meshack en Petronila 

en die gaat per WhatsApp of soms per telefoon en deze gesprekken 

gaan allereerst over de dringende en lopende zaken. Deze overleggen 

nemen dan al zo veel tijd in beslag of de verbinding is niet al te 

best, dat we niet meer aan de kinderen individueel toekomen. Als er 

bijzonderheden zijn, worden die wel gemeld, dus die informatie is 

geschreven, maar van de kinderen waarbij alles prima verloopt nog 

niet. We hopen erg dat u ons dat niet kwalijk neemt! We doen ons best 

om deze informatie alsnog compleet te krijgen en te versturen binnen 

niet al te lange tijd. In deze nieuwsflits vindt u dan ook zo veel mogelijk 

foto’s van verschillende kinderen. 

DANKEN EN BIDDEN 
 

Dank mee: 

▪ voor het nieuwe toekomstperspectief met 

de aankoop van het nieuwe stuk grond;  

▪ voor de goede gezondheid van alle 

kinderen.   
 

Bid mee: 

▪ om regen in Kenia. De boeren hebben 

gezaaid en het is essentieel dat het gaat 

regenen voor de groei van de plantjes; 

▪ om wijsheid voor Meshack en Petronila, 

die oplossingen moeten bedenken voor 

soms ingewikkelde problemen van de 

oudere, uitwonende kinderen;   

▪ voor goede scholen of banen voor de 

kinderen die examen gedaan hebben; 

▪ voor Nels herstel.  

Andere informatie is er wel. Zo schreven we in de vorige nieuwsflits dat een Keniaanse wielrenner een ‘charityride’ had 

georganiseerd en daarmee ruim € 8.000,00 opgehaald heeft voor het Happy Rock Center. Naast dit bedrag ontvingen 

we van de Keniaanse overheid een flink bedrag als vergoeding voor de tuin in Mombasa. Over dit stuk grond heeft de 

regering een nieuwe rijksweg aangelegd en ter compensatie kregen we deze vergoeding nog. Bovenstaande bedragen 

bij elkaar zorgden voor de mogelijkheid om een nieuw stuk grond aan te kopen vlakbij Eldoret. Meshack is met Petronila 

op zoek gegaan naar een geschikte, vruchtbare, goed bereikbare plek en heeft deze gevonden. Het plaatsje heet Soy en 

dat ligt zo’n drie kwartier van Eldoret. In Eldoret zijn de grondprijzen zo opgelopen dat je daar een paar (Hollandse!) 

tonnen mee moet nemen voor een heel klein stukje grond en in dit plaatsje liggen de prijzen veel lager. Bovendien is 

het vruchtbare grond en is het gebied in ontwikkeling. Over een paar jaar zal het aan Eldoret grenzen en zullen de 

voorzieningen steeds beter worden. Allemaal positieve zaken, dus we zijn dan ook enthousiast akkoord gegaan. 

Inmiddels is het onze grond en is de mais al gezaaid. Nu rest ons te bidden om regen. Meshack was wezen 

kijken – dat doet hij eens in de paar weken – en zag dat de maisplantjes net boven de grond gekomen zijn, maar dat het 

gortdroog is. In heel de provincie is dat het geval. Het regenseizoen had al moeten beginnen, maar tot nog toe is het 

droog. In de toekomst willen we op deze grond een huis neerzetten waar een van de pleeggezinnen naartoe 

verhuist. Hier komen dan ook ons officiële kantoor en een crisisopvang. We hebben nog wel meer dromen voor dit 

nieuwe stuk grond, maar die zijn voor later. Voor nu is het dus onze enorme groentetuin. Het leuke is dat de kinderen 

als ze vakantie hebben een dagje meekunnen naar de tuin om bijvoorbeeld onkruid te wieden.  
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“The place where God smiles” 

NIEUWE GROND  

 



Kinderen  
Met de meeste kinderen gaat het gelukkig goed. De jongste kinderen 

in de pleeggezinnen hebben momenteel vakantie en zijn dus lekker 

thuis.  

  

De uitdagingen kwamen van de uitwonende (volwassen) kinderen, 

vaak dan ook weer ingewikkeld. Uit huis gezet, doordat de huur niet 

betaald was. Dit doen de kinderen zelf, door middel van 

bijbaantjes, maar blijkbaar betaalden deze baantjes niet genoeg. Niet 

meer terug naar school willen, dus hebben we geholpen met de 

opstart van een eigen bedrijfje. De studie (bijna) klaar hebben, maar 

geen baan kunnen vinden of merken dat men het diploma van een 

bepaalde universiteit niet accepteert. Deze zaken moeten dan op 

afstand opgelost worden aangezien Kenia weer in een lockdown zit. 

Geen landelijke maar  een  provinciale. Niet in  Uasin  Gishu, 

waar Eldoret in ligt, maar wel in Nairobi bijvoorbeeld. Dit betekent dat 

je die provincie niet in of uit mag. Meshack heeft heel wat telefoontjes 

gepleegd.  

  

Met de jongere kinderen in de pleeggezinnen gaat het prima. Beatrice was dolgelukkig, want ze had een 

verjaardagsgift gekregen van sponsors. Ze had nieuwe, prachtige jurken gekregen. Alex, Rhoda en Jesse rondden de 

basisschool en middelbare school af en zijn net met de examens klaar. Nu is het wachten op de uitslag en welke scholen 

zich melden om hen een plaats aan te bieden. Meshack doet zijn best om de kinderen allemaal om de beurt of in kleine 

groepjes bij hem langs te laten komen, speciaal de kinderen die geen vader hebben. Ruth en Petronila zijn namelijk 

alleenstaande pleegmoeders. Kleine Meshack was bijvoorbeeld  een dagje bij grote Meshack geweest; dat vonden 

beiden heel gezellig. Dat is ook goed voor de band, aangezien hij nog niet zo heel lang bij ons woont. In de andere 

gezinnen zijn wel vaders aanwezig, dus voor die kinderen organiseert Meshack af en toe een uitje om te horen hoe het 

met ze gaat, maar hij laat de vaderrol over aan de pleegvaders. Petronila is het aanspreekpunt voor de pleegouders, 

maar Meshack gaat eens in de paar maanden zelf ook langs de gezinnen. Daar zijn bijgevoegde foto’s van.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nel  
In maart is Nel geopereerd aan haar darm. De twee losse stukken zijn weer aan elkaar gemaakt en de stoma is 

verwijderd. Het was een ingewikkelde operatie, die ook weer voor complicaties zorgde. Door een bloeding en een 

lekkende gal volgden nog twee operaties in de week erna. Er zijn inmiddels twee drains gezet. Eén vanuit de darm naar 

buiten en één vanuit de maag. Beiden moeten zorgen voor drooglegging van de darmen, zodat er geen vocht meer in 

komt en de darm kan genezen. Dit is momenteel de grootste zorg. De buikwond blijft nat, dus de darm is nog niet droog 

of dicht. Daarbij had ze in de laatste week van april weer een te lage bloedwaarde, dus moest ze weer bloed krijgen om 

die waarde omhoog te krijgen. Al met al een gecompliceerde situatie voor de dokters en haarzelf. Operatiekamer in en 

uit, onderzoeken, nieuwe behandelingen en weer een plaatselijke ingreep. Ze mag zich steeds weer laten bemoedigen 

door onze God zelf, door Bijbelteksten en kaarten die ze krijgt. Dat houdt haar hoopvol. Moeilijk vindt ze het wel dat ze 

weer mobiliteit inlevert. Ze ligt veel op bed, inmiddels weer in een revalidatiecentrum, en krijgt wel wat fysiotherapie, 

maar om haar conditie op pijl te krijgen en te houden, is dat niet genoeg.  



Het zal u wellicht opgevallen zijn dat we niet heel veel kindernamen hebben genoemd in deze nieuwsflits. We 

hebben er onlangs voor gekozen meer toe te zien op de privacy van onze kinderen. Met name van de oudere, 

uitwonende kinderen. Dit zorgt ervoor dat de nieuwsflits, die voor iedereen beschikbaar is en ook via de 

website en moderne media, iets algemener wordt en vooral de niet-gevoelige informatie bevat. In de 

sponsorinformatie die gericht is aan de sponsor alleen zullen we meer persoonlijke informatie over 

de kinderen geven.  

 

Hartelijke groet, 
 

Linda Sterk, Annelies Kerkstra en Anita Kruijt 
 

 

 
 

 

 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 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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