
 

 

 

Beste sponsors en belangstellenden, 
  

In de vorige nieuwsflits schreven 

we nog dat het zo droog was in 

Kenia, maar nu is het erg nat. De 

mais die in de nieuwe tuin is 

gezaaid, is inmiddels al manshoog 

en daar zijn we heel blij mee! We 

zijn heel benieuwd wat we kunnen 

oogsten over een paar maanden. 

De bedoeling is dat de mais dan 

weer teruggaat naar het Happy 

Rock Center.  De pleeggezinnen 

zullen elk een vracht mais krijgen. 

Dit is een belangrijk ingrediënt in 

de Keniaanse keuken. De mais 

wordt geroosterd en van de kolf 

gegeten of de mais wordt 

gedroogd en naar de boer 

gebracht, die er maismeel van maalt. Daar wordt weer ‘ugali’ van 

gemaakt; gerecht nummer één in Kenia, makkelijk en goedkoop. Je 

doet er water bij, laat het koken en dan wordt het een soort hele 

dikke Brinta die gegeten wordt met groente.  

DANKEN EN BIDDEN 
 

Dank mee: 

▪ voor de tuin in Soy die zo goed groeit;  

▪ voor de mogelijkheid van een samen-

werking met Stichting Kimon; 

▪ voor de blijvende kracht waarmee God Nel 

blijft ondersteunen.    
 

Bid mee: 

▪ voor de kinderen die een pittig schooljaar 

tegemoet gaan;  

▪ voor wijsheid voor Meshack en Petronila 

om het Happy Rock Center te draaien met 

alle besluiten die daarbij genomen moeten 

worden;    

▪ voor een goed verloop van de samen-

werking tussen Kimon en het Happy Rock 

Center;  

▪ dat we nieuwe werkgroepleden vinden die 

zich in willen zetten voor het Happy Rock 

Center; 

▪ voor de gezondheid van Nel.  

In de afgelopen maand  zijn er nog meer kinderen 

thuisgekomen van school. Rhoda, Jesse en Alexander waren al 

thuis na hun basis- en middelbare schoolexamen. Barack en 

Emma zitten in het eerste jaar van het nieuwe landelijke 

schoolsysteem.  Het Keniaanse schoolsysteem bestaat 

uit  twee  jaar kleuterschool,  acht  jaar basisschool, vier jaar 

middelbaar onderwijs en daarna meestal nog vier jaar een 

beroepsopleiding. Iedereen volgt tot de middelbare school 

precies hetzelfde traject zonder verschillende niveaus. Het 

aantal punten dat je  daar  met  je examen scoort,  bepaalt  het 

niveau van het beroepsonderwijs, vergelijkbaar met ons MBO, 

HBO of universitair onderwijs. Het vreemde aan dit systeem is 

dat kinderen geen vrije keuze hebben voor  een 

beroepsopleiding.  Je  kiest een paar favoriete opleidingen 

en  als je geluk hebt, word je uitgenodigd door een van die 

opleidingen, vaak afhankelijk van de hoeveelheid punten. De 

beste studenten worden vaak door meerdere opleidingen uitgenodigd en kunnen kiezen. Het gebeurt ook geregeld dat 

studenten een opleiding moeten gaan doen die ze helemaal niet leuk vinden. Een vrije keuze is er niet, de uitnodiging is 

bindend. In het nieuwe systeem duurt de basisschool een jaar korter, gaan de kinderen eerst vier jaar naar de 

middelbare school voor junioren en daarna nog twee jaar naar de middelbare school voor senioren. Die laatste twee 

jaar is meer gericht op de interesse van de kinderen; een soort vooropleiding voor het beroepsonderwijs in de hoop dat 

kinderen dan uiteindelijk beter op hun plek komen voordat ze een vervolgopleiding gaan doen. We zijn heel benieuwd 

hoe dat gaat werken. Het idee is wel goed, maar  omdat er voor die twee senior middelbare schooljaren eigenlijk nog 

helemaal geen scholen en leerkrachten zijn, is de uitvoering spannend.  
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VERANDERINGEN OP SCHOOL 



Het hield voor Emma en Barack in dat ze nu examen moesten doen, een soort tussentijds examen, en nu al vakantie 

hebben. Meshack vond het wat te gortig om die twee tot aan de start van het nieuwe schooljaar in augustus thuis te 

houden. Daarom zijn ze naar bijles gestuurd. Emma op de privéschool van Chebet en Barak op de privéschool van 

Beatrice. Meshack was ook verbolgen om de capriolen van de regering om het verloren schooljaar van 2020 weer in te 

halen. Dit resulteert erin dat de kinderen in plaats van een maand, nu maar een week zomervakantie hebben. Daarnaast 

zijn alle vakanties ingekort en zijn er dus ongeveer twee schooljaren in één gepropt. Normaal loopt een schooljaar van 

januari tot december. Nu begint het nieuwe schooljaar in augustus. Schooljaar 2020 is in november weer opgepakt en 

loopt dus tot augustus. En van augustus 2021 tot december 2022 zijn er twee schooljaren gepland, zodat ze per januari 

2023 weer ‘in de pas lopen’. Laten we bidden dat de kinderen dit volhouden, met name de kinderen in de cruciale jaren 

van examen doen!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inmiddels zijn we nu bijna een jaar over op pleegzorg. Er blijven toch steeds nog wat kinderziektes bovendrijven, 

zoals de hoogte van de toeslagen, welke verantwoording nu bij wie ligt en de samensmelting van de 

pleegkinderen met de kinderen van het gezin. In het gezin van Loice wonen Noel, Barack en Beatrice. In dat 

gezin gaat het uitstekend. Zij zijn echt één gezin geworden en de kinderen kunnen goed met elkaar overweg. In 

het gezin van Rachel, waar Jesse, Jude en Michael wonen, gaat het wat moeizamer. Michael is dikke vrienden 

met de jongste zoon van Rachel, maar Jesse en Jude hebben meer moeite met hun nieuwe gezin. Met de tijd zal 

het beter gaan. Timothy, die bij Petronila woont, tobt wat met zijn gezondheid. Hij was afgevallen en hij is al zo 

dun. De dokter had gezegd dat hij meer (gevarieerd) moet eten, dus daar wordt natuurlijk direct aan 

gewerkt. Voor Meshack vooral zijn het pittige tijden. Ook voor Petronila, die manager is van de mama’s, maar 

sommige besluiten moet Meshack zelf nemen, omdat Petronila behalve manager ook pleegmoeder is. Dit 

gebeurt dan veelal in overleg met ons, maar daar is soms heel wat heen en weer appen voor nodig. Daarbij zijn 

er wat grote-kinderen-zorgen in de vorm van samenwonen/trouwen, zwangerschappen en niet meer willen 

studeren. Gelukkig staan daar ook hele positieve verhalen tegenover. Esther Star, Joyce, Hussein, Shadrack en 

Meshack gaan lekker naar school, studeren prima en behalen goede resultaten. Verder hebben we prachtige 

berichten van oud-Happy Rock-kinderen (Elliot, Diana en Matthew) gekregen, die in een liefdevol gezin terecht 

zijn gekomen en waarmee het supergoed gaat.  
 

Nieuwe samenwerking 

Er staat een hele verandering op stapel voor ons als bestuur. In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat het een 

hele verantwoording is voor drie personen om alles rondom onze stichting draaiende te houden. We moeten voldoen 

aan de Nederlandse regels rondom een stichting met een ANBI-status, wat er bijvoorbeeld voor zorgt dat we een 

beleidsplan nodig hebben. Dit is onlangs herzien, wat veel werk was. Dat is niet erg, want we vinden het leuk, maar 

daarnaast is er regelmatig overleg rondom lopende zaken in Kenia en moet er gewerkt worden aan 

fundraising en sponsorwerving, het bijwerken van de administratie, de financiën, het schrijven van sponsorinformatie 

en nieuwsflitsen en het bijhouden van de website en sociale media. Daarnaast proberen we nog wat PR te doen door 

middel van presentaties en op markten te staan op uitnodiging. Het wordt voor ons eigenlijk teveel en daarom zijn we 

op zoek gegaan naar een oplossing. Deze hebben we gevonden in een samenwerking met Stichting Kimon.  
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Er zijn in het afgelopen halfjaar diverse gesprekken geweest met Kimon, waarin eerst 

is afgetast of er raakvlakken voor een samenwerking zijn. Al snel bleek dat onze visie 

en missie  zeer  overeenkomen en  onze  werkwijze ook.  Daarnaast klikt 

het goed tussen ons en de medewerkers van Kimon. Er is in de afgelopen 

maanden veel besproken, met name wat er precies gaat veranderen en wie waarvoor 

verantwoordelijk wordt. Uiteindelijk hebben we als bestuur na veel wikken en wegen, 

gebed, overleg en in samenspraak met Nel besloten om voor de samenwerking te 

gaan.  Dit  besluit  werd  bij Kimon met  veel  enthousiasme  ontvangen!  Met  deze 

samenwerking hebben wij mensen naast ons met een groot netwerk en veel en lange 

ervaring met projecten en veldwerkers in het buitenland, waarmee we ook kunnen 

sparren over moeilijke kwesties in een andere cultuur en die administratieve zaken 

van ons overnemen.  

Het is de bedoeling dat er voor de medewerkers en de 

kinderen in Kenia niets verandert. Voor u als 

sponsor of belangstellende zal het grootste verschil 

zijn dat Stichting De Blije Kei opgeheven wordt en dat het Happy Rock Center een project 

wordt onder Kimon en u dus de informatie vanuit Kimon zal gaan ontvangen (overigens 

nog wel steeds door ons geschreven) en dat de sponsorbedragen overgemaakt 

moeten gaan worden naar de bankrekening van Kimon, uiteraard wel met als doel project 

Happy Rock Center. Wij zullen aanblijven als leiding in de werkgroep, die we ook willen 

gaan uitbreiden, zodat we de vele taken kunnen verdelen. We hopen zo weer meer te 

kunnen komen tot de kern van de zaak: het Happy Rock Center draaien en nieuwe 

kinderen verwelkomen. Daar verheugen we ons op!  

  

Voordat deze samenwerking helemaal gerealiseerd is, hebben wij nog veel werk te 

verrichten. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. We begrijpen dat u 

hier wellicht vragen over heeft. Uiteraard kunt u die per e-mail of telefonisch aan ons 

stellen.  
 

Nel  
Nel had met ups en downs te maken in de afgelopen periode. In de vorige nieuwsflits schreven we dat haar darm niet 

droog werd en ze daar drains voor hadden geplaatst, zodat het lichaamsvocht wordt afgevoerd en de darm rust krijgt 

en kan genezen. Sinds april heeft ze ook niets meer gegeten dan een paar slokken water en wat pepermuntjes voor de 

frisse smaak om de aanmaak van lichaamsvocht te verminderen en haar darm droog te krijgen. Haar voeding komt 

direct in haar bloedbaan via een infuus. Al die tijd is haar open buikwond afgeplakt met een soort raampje erin 

waardoor ze de wond kunnen verschonen. Ze leek wel een kijkdoos, zeiden we gekscherend. De darm is alleen niet 

droog geworden en inmiddels is ze een aantal keer op gesprek geweest bij de artsen; helaas niet met positief nieuws. 

Er zit toch nog een gaatje in haar darm waar ze niets meer aan kunnen doen. Ze laten de buikwond nu dichtgaan en Nel 

moet mobiliseren, veel lopen, zodat ze 15 juli naar huis mag. Twee opties zijn er voor haar toekomst: ze blijft 

haar verdere leven afhankelijk van het infuus met de voeding, omdat haar darmen hun werk niet meer doen of er komt 

nog een keer een mogelijkheid voor een stoma. Voorlopig is het de eerste optie, omdat er toch nog hoop is op spontaan 

herstel. Al met al heftige besluiten voor Nel.  

Eén van haar lichtpunten is hun kleinzoon Keanu. Een supervrolijk mannetje! Toch mogen we zeggen dat Nel en haar 

gezin zich gedragen weten door hun Heer!  

 

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. 


