NIEUWSFLITS
oktober 2021
Beste sponsors en belangstellenden,
Gelukkig wie op God vertrouwt
Gelukkig wie dat doet
Wie heel zijn leven op Hem bouwt
Ooit maakt Hij alles goed
En tot die tijd er is
Blijft Hij naast je lopen
(Uit het lied Naast je lopen van LEV)
Een gemengde nieuwsflits deze keer. We zijn dankbaar voor de
positieve voortgang van de samenwerking met Stichting Kimon en
voor voldoende financiële middelen waarmee we een flink opgehoogd
maandbedrag kunnen betalen. Daarnaast is er echter ook tegenslag
in Soy en zijn er uitdagingen rondom de gezondheid van Nel.

TERUG NAAR SCHOOL

“The place where God smiles”

DANKEN EN BIDDEN
Dank mee:
▪ dat al onze kinderen naar school kunnen
en
een nieuw schooljaar konden
beginnen;
▪ dat we voldoende financiële middelen
hebben om rond te kunnen komen
en aan een deel van de wensen van de
mama’s konden voldoen;
▪ voor een goede start van de overgang
naar Kimon en de kansen die dat met zich
meebrengt.
Bid mee:
▪ dat we in de toekomst (als we meer
financiële
middelen
hebben)
meer
kinderen uit Eldoret kunnen helpen, dat
we meer kinderen onder andere goed
onderwijs kunnen geven;
▪ voor een goede opbrengst van de kipactie;
▪ dat het lukt om het land in Soy op onze
naam te krijgen, dat de eigenaresse mee
wil werken aan een goede overdracht;
▪ om enthousiaste mensen voor het
hometeam;
▪ voor kracht voor Nel om vol te houden.

De kinderen zitten allemaal weer op school. Alexander, Jesse en Rhoda
zijn naar een vervolgschool gegaan; Alexander en Jesse zijn naar de
middelbare school gegaan en Rhoda is een vervolgopleiding gaan
doen. Tot op heden lijkt het positief te zijn. Ze waren alle drie toe aan
een nieuwe stap en zijn vol vertrouwen begonnen. Alle andere
kinderen zijn een groep verder en zitten nog steeds op dezelfde
scholen. Het is jammer dat sommige scholen vervelende
‘capriolen’ uithalen om meer geld binnen te krijgen. Bijvoorbeeld het
verplicht stellen van schoolfruit. Dit is op zich prima, maar er moet flink
voor betaald worden. Ook laten sommige scholen opeens een extra
termijnbedrag tussendoor komen, wat eerst betaald moet worden voordat de kinderen weer
verder mogen op school. Voor ons is dat nu wel te betalen, ook al is het natuurlijk onzin om
ineens nog extra te moeten betalen voor ‘iets onzinnigs’, maar het is het ergste voor alle
leerlingen van wie de ouders de school amper kunnen betalen en die ineens thuis moeten
blijven totdat hun ouders het geld bij elkaar hebben verdiend. En dat kan maanden duren. Het
is helemaal zuur voor die studenten die bijna klaar zijn met hun studie en
nu door de COVID-pandemie een extra schooljaar krijgen waar ook
‘gewoon’ voor betaald moet worden. Soms is er dan in het zicht van de
haven toch geen diploma. Op zulke momenten zou je willen dat je
iedereen wel kon helpen, maar gelukkig kunnen we toch veel betekenen
voor onze eigen kinderen en de gezinnen waar ze nu in wonen. Daar zijn
we dan wel weer dankbaar voor.

Maandbedrag
De afgelopen maanden hebben de mama’s die onze kinderen in
pleegzorg hebben geregeld gemopperd. Het maandbedrag dat wij per
kind aan hen beschikbaar stellen, vinden ze te laag, het salaris vinden ze
te laag en ze vinden dat ze geld moeten krijgen om vrij te kunnen
nemen (noem het vakantiegeld). Ze kwamen voor elk wissewasje
naar Meshack toe, die aan de telefoon aangaf dat hij amper kon
ademhalen. Voor Meshack is het moeilijk nu hij veel alleen moet doen.

LAND IN SOY

De Nederlandse afvaardiging is momenteel in Nederland, dus alle overleg gaat per app en telefoon. Het is wel de
bedoeling dat familie Kruijt teruggaat, maar eerst moet de overdracht naar Stichting Kimon goed geregeld
zijn en moeten er weer fondsen geworven worden. Voor nu verloopt de communicatie dus op afstand. Op deze manier
is het moeilijk in te schatten of de klachten gegrond zijn. Na veel overleg, onderzoek met diverse mensen die in Kenia
zijn en samenzitten met het Nederlandse bestuur is besloten om sommige vragen in te willigen en sommige niet. Feit is
dat het leven in Kenia ook duurder is geworden sinds de COVID-pandemie. Net als in Nederland zijn de boodschappen
duurder geworden en daarom hebben we de maandbedragen van de kinderen opgehoogd. We zijn dankbaar dat we
daar de sponsors en financiële middelen voor hebben. Wel komt er per maand te weinig binnen, maar we kunnen door
diverse acties te doen extra geld binnenhalen dat het gat opvult. We zijn ook dankbaar dat de coronamaatregelen nu
weer meer ruimte geven voor het houden van acties.
Ons nieuwe land geeft onverwachte kopzorgen. Het land is allang betaald en
ingezaaid, maar we hebben de eigendomsakte nog steeds niet gekregen. De eigenaresse
van het land laat niets meer van zich horen en dus hebben we officieel nog geen bewijs van
eigendom en hebben we geen poot om op te staat wat eigendomsrecht betreft. We
hebben Meshack aangeraden een advocaat in te schakelen om ervoor te zorgen dat we dat
alsnog krijgen. Het volgende probleem is dat de eigenaresse ‘a strong woman’ is volgens
Meshack, want ze is een politica. Als u het Keniaanse rechtssysteem kent, dan weet u dat
politici vrijwel overal mee wegkomen, want zij hebben het geld. En waar geld is, is
macht. Het is frustrerend om zo met corruptie te maken te krijgen.
Inmiddels heeft de advocaat schriftelijk contact opgenomen met de eigenaresse en ze heeft
21 dagen de tijd gehad om te reageren. Dat heeft ze niet gedaan, dus zal de volgende stap
zijn dat we ze voor de rechter moeten dagen. Meshack is in contact met onze buurman
in Soy. Hij heeft hetzelfde probleem met deze vrouw en had ook al stappen ondernomen.
Wellicht kunnen we daarop meeliften. Dat zullen de komende weken laten zien en anders
moeten we zelf doorgaan. Veel gebed gevraagd voor deze kwestie!

Overgang naar Stichting Kimon
We schreven in de vorige nieuwsflits dat we bezig zijn om onder Stichting Kimon verder te gaan. We blijven een
zelfstandig draaiend project dat meelift op de kennis en het netwerk van Kimon en daarnaast nemen ze ook werk uit
handen. De nieuwe manier van samenwerken krijgt steeds meer vorm. Bij de laatste vergadering, een paar weken
geleden, is de noodzaak van een grotere projectleiding nogmaals aan bod gekomen. Nu zijn wij nog met drie personen
het bestuur, maar het bestuur krijgt de naam ‘hometeam’ en wij draaien onder het bestuur van Kimon. Dit hometeam
is verantwoordelijk voor het beleid dat gevoerd wordt, de PR, de communicatie en de fondsenwerving. Deze taken
worden in diverse verschillende functies ondergebracht en daarvoor zoeken we
mensen (zie de meegestuurde bijlage). Voor u als trouwe lezer van deze
nieuwsflits is het Happy Rock Center niet meer nieuw en wellicht volgt u ons al voor
een lange(re) periode. Voelt u zich dusdanig betrokken en gemotiveerd om een
actieve rol voor het Happy Rock Center binnen het hometeam te vervullen?
Dan nodigen wij u uit om te reageren op deblijekei@hotmail.com. De eerstvolgende
vergadering met Kimon (woensdagmiddag 24 november) kunt u dan bijwonen om te
zien of u zich daadwerkelijk wilt inzetten in een van deze functies. Zij zullen zich deze
vergadering voorstellen en de werkzaamheden worden verdeeld.

KIPACTIE
Al diverse jaren houden we voor het Happy Rock Center een
kipactie in mei en december. Mensen krijgen via ons een flyer met
prijzen en informatie en aan de hand daarvan kunnen ze kip
bestellen. Deze kip wordt bij de poelier besteld, opgehaald door
een van onze chauffeurs en naar een distributiepunt gebracht
waar mensen hun bestelling kunnen komen ophalen. Deze zijn
particulier of via een kerk. We zijn op zoek naar meer van die
punten. Wilt u zo’n afhaalpunt zijn? Reageer dan ook via
bovenstaand e-mailadres. Heel graag!

Update Nel
Met de gezondheid van Nel ging het overwegend goed. Haar buik is nog niet genezen, maar ze was wel stabiel. De
afgelopen weken waren weer weken van in en uit het ziekenhuis en zijn de zorgen rondom haar gezondheid weer
toegenomen. Desondanks heeft Nel de tijd genomen om voor u het volgende bericht in te spreken:

Hallo lieve allemaal, alle sponsors en helpers en meedenkers en bidders!
Een tijd geleden dat ik met jullie heb gesproken! Ik mis jullie! Ik mis het praten over onze kinderen en hoe het met ze
gaat. Ik mis die betrokkenheid. Omdat ik nu al zolang ziek ben geweest, is er een stukje verwijdering gekomen. Maar
Annelies, Linda en Anita doen het goed, dus daar heb ik dan wel weer rust over. Maar ik mis de chats van ‘hoe is het
met jouw kindje en met jouw kindje’. Maar goed, alles heeft zo z’n tijd en z’n reden.
Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Met mij gaat het aardig. Ik had een dip de laatste twee weken. M’n nieren gingen
ineens achteruit van 30 naar 15 en toen ineens naar 9, dus dat was een enge bedoening. Nu zijn ze weer op 15, maar
ik heb een bloeding in m’n buik en die blijft maar bloeden. Ze hebben er al 3 keer een bloedtransfusie voor gegeven,
maar dat is een beetje water naar de zee dragen zo lijkt het. Ik hoopte dat ik niet weer naar het ziekenhuis hoefde
voor een zak bloed, maar dat moest toch weer. Ze gaan nu gelukkig wel een plan bedenken. Het is wel een beetje
moeilijk, want de buik weer opereren is echt een hele grote uitdaging, maar die bloeding moet stoppen. Dat is het
grootste probleem. Daar verlies ik steeds mijn krachten door.
Verder in m’n koppie gaat het goed, mijn hart is goed, alleen mijn lichaam gaat nu even wat langzamer. Ik heb het
naar mijn zin met John en de jongens in de buurt. Joy en haar boys doen het goed. Ik heb al met al toch veel om God
voor te danken.
We blijven in contact! We blijven het goede doen en de Heer blijft ons zegenen!
Lieve groetjes van Nel

Hartelijke groet,

Linda Sterk, Annelies Kerkstra en Anita Kruijt

Happy Rock Center
PO Box 5105
30100 Eldoret
Kenya

Stichting De Blije Kei
Moestuin 15
3328 LN Dordrecht
deblijekei@hotmail.com
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809311926
NL78 RABO 0139 2617 45

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.

