
 

 

 

Beste sponsors en belangstellenden, 
  
Het nieuwe jaar is al een poosje van start. Wat begon dit jaar voor ons 

anders dan anders zo vlak na het overlijden en de begrafenis van Nel. 

Dat en coronabesmettingen onder ons als bestuur hebben ervoor 

gezorgd dat deze nieuwsflits later is dan normaal. Even een korte 

pauze. Nu we bezig zijn met deze nieuwsflits, voelen we het gemis van 

Nel weer erg. U wellicht ook wel. Ze was onze inspirator en adviseur. 

Het voelt nu alsof we echt op eigen benen moeten staan. Wat zijn we 

dankbaar dat we haar in de vorige nieuwsflits nog aan het woord 

hebben gelaten. Tegelijk zo ongelofelijk dat we haar overlijden toen 

nog helemaal niet zagen aankomen en zijzelf ook niet. Dat ze haar 

vertrouwen toen nog in ons uitsprak, geeft ons veel motivatie om, met 

jullie als betrokkenen en het gezin van Nel, onze schouders onder het 

levenswerk van Nel te zetten en het als haar nalatenschap voort te 

zetten. Het lied dat hieronder staat, dat Nel voor haar begrafenis had 

gekozen, willen we ook u meegeven in het volste geloof. De Heer is 

onze hulp! 
 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 

waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan. 

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 

U zult voorkomen dat ik wankel of val. 

U bent mijn beschermer die over mij waakt, 

die niet sluimeren of slapen zal. 

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? 

U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 

Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, 

U beschermt mij tot in eeuwigheid. 

Mijn hulp is van U, Heer! 
 

DANKEN EN BIDDEN 
 

Dank mee: 

▪ voor de prachtige maisoogst;  

▪ dat Rhoda het naar haar zin heeft op haar 

nieuwe school;  

▪ dat Meshack de voogdij over Jean heeft 

gekregen.  
 

Bid mee: 

▪ dat de kinderen en de man van Ruth snel 

aan elkaar zullen wennen en het goed met 

elkaar kunnen vinden;  

▪ dat we de eigendomsakte krijgen van het 

stuk land in Soy;  

▪ voor de examens van Esther Tumaini, 

Barak, Emma, Jude en Riziki;  

▪ dat er een nieuw hometeam gevormd kan 

worden met nieuwe enthousiaste mensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn ook dankbaar dat we samen met Nel de toekomstvisie hebben uitgerold. Niet 

alleen het continueren van de pleegzorg, maar ook het plannen maken voor de farm die 

we willen ontwikkelen om het Happy Rock Center meer zelfvoorzienend te maken en 

nog meer te kunnen betekenen voor de mensen daar. Ze was bij de start van de 

samenwerking met Kimon betrokken en heeft haar zegen erover gegeven. Daardoor 

voelt het voor ons gelukkig niet alsof we nu zonder Nel aan iets nieuws beginnen, maar 

dat we verder gaan met ons gezamenlijke project.   

De gesprekken met Kimon zijn fijn. Ze luisteren naar ons en adviseren ons. De bedoeling 

is dat we dit jaar overgaan naar Kimon. Nu zijn we allereerst, op advies van Kimon, bezig 

met de uitbreiding van ons bestuur, dat verder gaat onder de noemer ‘hometeam’. 

Wijzelf maken daar ook deel van uit, maar de bestuurlijke verantwoording komt bij Kimon te liggen. Het hometeam gaat 

wel zelfstandig werken en bepaalt het beleid van het project. Kimon heeft een adviserende en ondersteunende rol in 

bijvoorbeeld de website, de (financiële) administratie en een deel van de communicatie. In de vorige nieuwsflits hebben 

we een oproep gedaan voor mensen die deel willen uitmaken van het nieuwe hometeam. Deze oproep geldt nog steeds! 

Zie de bijlage.  
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“The place where God smiles” 

SAMENWERKING MET KIMON 



De kinderen 
Het gaat goed in de pleeggezinnen. Onlangs is Ruth getrouwd. Bij haar wonen 

Chebet, Meshack, Riziki, Emma, Rhoda en Eshter Tumaini. Zij hebben nu dus ook 

een vaderfiguur in hun leven. Dat is belangrijk. We hopen dat ze snel aan elkaar 

zullen wennen. Met name de jongste kinderen, Chebet, Meshack en Emma, die 

dagelijks thuis zijn. De anderen zitten in kostschool en hebben minder met het gezin 

te maken. Echter, ook voor hen hopen we dat het huis van Ruth nog steeds een fijne 

plek zal zijn om thuis te komen.  

Esther Tumaini was onlangs flink ziek en moest van school worden opgehaald. Na 

een week flinke buikgriep is ze nu weer terug op school voor haar eindexamen van 

de middelbare school. Als ze examen gedaan heeft, zal ze voor een aantal maanden 

thuis zijn. Ruth kijkt hier wel naar uit, want Esther is een goede hulp en ze heeft het 

maar wat druk met de kinderen naast haar werk als social worker, waarvoor ze 

geregeld op pad moet.  
  

Nog meer examens zijn er voor Jude, Riziki, Barak en Emma. Allemaal 

doen ze eindexamen van de basisschool. Jude en Riziki in de oude stijl, 

Barak en Emma zijn de eersten die in het nieuwe schoolsysteem zitten. 

Jude en Riziki zitten in standard 8, Barak en Emma in standard 6. Vanaf 

deze groep gaan ze dus twee jaar eerder van de basisschool af en gaan ze 

naar junior highschool. Jude en Riziki gaan volgens het oude systeem vier 

jaar naar de middelbare school en dan vier jaar studeren. Barak en Emma 

gaan nu eerst vier jaar naar junior highschool en daarna nog twee jaar 

naar senior highschool. De basisschool is dus twee jaar korter en de 

middelbare school twee jaar langer. Het idee hierachter is dat junior 

highschool de algemene middelbare school is en senior highschool al 

gericht is op de beroepsopleiding die de kinderen daarna willen volgen.  
  

Ruth en Petronila hebben de ouders van Daniel, Lorna en Samson opgezocht. Zij zijn een soort rondtrekkende werkers. 

Zij bieden zich bijvoorbeeld bij boeren aan om te werken. Dat is altijd tijdelijk werk, bijvoorbeeld helpen bij het oogsten. 

Als de oogst binnen is, trekken ze naar de volgende boerderij om daar te werken. Zodoende was het moeilijk om de 

ouders te vinden. Via via hadden ze gehoord dat de ouders weer terug waren in het huis waar ze woonden met de 

kinderen. Toen Ruth en Petronila er kwamen, vonden ze weinig medewerking. De ouders vroegen niet naar de kinderen 

en zijn blij dat het Happy Rock Center ze opgevangen heeft. Met de vader ging het niet zo goed. Hij is 70 en zijn 

gezondheid is zwak, vandaar dat ze terug waren in het huis. Meshack is nu bezig om de voogdij te krijgen over deze 

kinderen, omdat ze eigenlijk niet terug kunnen naar huis. Op deze manier kan Meshack allerlei papieren, bijvoorbeeld 

voor school, voor hen tekenen.  
  

Ook voor Jean heeft Meshack getekend. Hij is naar Mombasa afgereisd om haar papieren op te halen. Een half jaar 

geleden had hij ook al een aanvraag voor de voogdij over Jean gedaan, maar de kinderbescherming ter plaatse had 

gezegd dat ze een half jaar zouden proberen haar ouders te vinden en ze wilden zien of iemand naar Jean kwam vragen. 

Zo niet, dan zou de voogdij naar Meshack gaan en is Jean vrij voor adoptie. Dat is nu gebeurd. De papieren moeten nu 

alleen nog naar het adoptiebureau en dan is het wachten tot er mensen zijn die haar willen adopteren. Voorlopig zal ze 

dus nog wel bij ons zijn, tot groot genoegen van iedereen. Iedereen is dol op Jean. Ze kwam als kleine baby bij ons, dus 

ze is helemaal in het Happy Rock Center opgegroeid.   



Tegelijk had Meshack met Hannah afgesproken om te vragen hoe het met haar gaat. Ze heeft vorig jaar een dochter 

gekregen en was gestopt met school. Herhaaldelijk had Meshack al gevraagd of ze terug naar school wilde. Haar 

pleegmoeder had aangeboden om op haar dochter te passen, zodat Hannah haar middelbare school af kon maken. In 

plaats daarvan is Hannah nu getrouwd met de vader van haar dochter en is ze bij zijn familie ingetrokken.  
 

Over Esther Star kunnen we melden dat ze aan het einde van het jaar geslaagd is voor haar diploma ‘Counseling and 

Psychology’. Ze heeft al een aanbod ontvangen van een ziekenhuis in Nakuru. Het is alleen nog wachten tot haar school 

de resultaten en officiële papieren aan haar overhandigt. Het is haar grote droom om nog verder te studeren aan de 

universiteit.  

Rhoda studeert Human Resource Management in Nakuru. Ze heeft het naar haar zin en maakt nieuwe vrienden.  

 
 

Het is een ingewikkeld verhaal rondom ons stuk grond in Soy. Er is een 

prachtige maisoogst vanaf gekomen, maar de grond is nog steeds niet 

officieel van ons, omdat we nog geen eigendomsakte hebben gekregen. 

Het ging erop lijken dat we die ook niet zouden krijgen, omdat de 

eigenaresse van de grond niet meer te bereiken was. Nu heeft onze 

buurman in Soy echter wel zijn eigendomsakte gekregen en zijn wij de 

volgende waarmee de eigenaresse contact op gaat nemen om de grond 

na te meten en de eigendomsakte te overhandigen. Het had al gebeurd 

moeten zijn, maar Meshack heeft nog niets gehoord. Hier gaat hij dus 

nog achteraan en we hopen en bidden dat we in de volgende nieuwsflits 

kunnen melden dat we officieel de eigenaar zijn van dit stuk grond. Voor de komende tijd gaat Meshack er weer mais 

op zaaien, maar dan niet voor menselijke maar voor dierlijke consumptie. Het voordeel hiervan is dat boeren waaraan 

je de mais verkoopt zelf de mais komen oogsten en meenemen. Als het voor menselijke consumptie is, moeten we het 

zelf oogsten, scheiden, vervoeren en drogen. Dat kost best wat geld. Meshack wilde het zo eens proberen.  

 

Hartelijke groet, 
 

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. 

 

LAND IN SOY 
 


