
 

 

 

Beste sponsors en belangstellenden, 
  

Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, 

zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen 

en Mijn gedachten dan uw gedachten. 

Jesaja 55:9 
  

Zo tegen de zomervakantie aan is de wereld weer aardig in beroering. 

Is het geen pandemie, dan is het wel een oorlog die over heel de wereld 

gevolgen heeft. Zo ook in Kenia en Eldoret.  
 

GESTEGEN PRIJZEN 

Net zoals bij ons in Nederland zijn de prijzen in Kenia enorm gestegen. 

Zo kost een rol wc-papier bijna het dubbele en het maismeel, waarmee 

‘ugali’ gemaakt wordt, fors meer. Er staan bijna elke dag hele rijen 

auto’s bij de tankstations, omdat de benzine niet altijd voorradig is. 

Daarbij is de benzineprijs ook in Kenia uit de pan geschoten en kost het 

openbaar vervoer, de ‘matatu’, een stuk meer of ze rijden niet, omdat 

ze geen benzine hebben. Het brengt een hoop problemen met zich 

mee. Meer dan ooit zijn we daarom dankbaar dat onze kinderen nu in 

pleegzorg zitten en er niemand hoeft te reizen naar het werk. Moeilijke 

tijden dus voor veel Kenianen, zo ook voor onze huismoeders. We 

kijken er momenteel naar in hoeverre we ze hierin kunnen 

ondersteunen.  
 

DANKEN EN BIDDEN 
 

Dank mee: 

▪ dat alles met Joyce goed afgelopen is;  

▪ dat God de kinderen draagt en bewaart 

voor ernstige ziekte of heftige gevolgen 

van ziek-zijn.  
 

Bid mee: 

▪ dat Jude en Riziki snel zullen wennen op 

hun nieuwe scholen, speciaal Jude die voor 

het eerst naar kostschool gaat;  

▪ voor voortgang in de samenwerking met 

Kimon en de start van het nieuwe 

hometeam;  

▪ voor de mensen in Kenia die honger lijden 

vanwege de prijsstijgingen;  

▪ dat De Blije Kei voldoende financiële 

middelen zal hebben om het Happy Rock 

Center zo goed mogelijk te kunnen 

ondersteunen.  

 

 

 

 

 

 

De kinderen hebben net een lange vakantie gehad. Dan zorgen de 

pleegmoeders ervoor dat de kinderen elkaar allemaal weer zien en dat 

ze tijd met en aan elkaar besteden. Sommigen hebben leuke 

tekeningen gemaakt en brieven geschreven voor hun sponsors. Deze 

volgen nog.  

Intussen zijn de kinderen weer gestart op school; Esther T. 

(examenjaar), Jesse en Alexander op hun middelbare (kost)school en 

Jude en Riziki voor het eerst op de middelbare school. Voor Jude 

betekent dit ook voor het eerst naar kostschool. Dat is altijd een hele 

verandering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de vakantie heeft Eric bij Petronila gelogeerd en gezellig weer 

contact gehad met zijn andere ‘broers’. Dat blijven de Happy Rockers 

wel van elkaar.  

We zijn nog geschrokken, want het bericht kwam dat Joyce was 

aangevallen en beroofd. Ze hadden haar flink geslagen en haar hand 

was gebroken. Omstanders hebben haar naar het ziekenhuis 

gebracht. Haar telefoon en portemonnee zijn gestolen en wat 

boodschappen die ze bij zich had. De eerste opluchting was dat ze 

niet verkracht is; dat gebeurt vaak bij een beroving. Maar het is 

natuurlijk nog steeds erg vervelend voor haar. Inmiddels is ze gelukkig 

weer helemaal in orde.  
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“The place where God smiles” 

DE KINDEREN 



Kimon 
De samenwerking met Kimon stond even een beetje stil. De opstartvergadering met de nieuwe leden van het hometeam 

kon steeds maar niet plaatsvinden. Meerdere keren speelde corona een rol waardoor afspraken afgezegd moesten 

worden en toen kwam de oorlog in Oekraïne, waar Kimon diverse projecten heeft lopen, ertussen. Nu zijn we weer aan 

het proberen om een datum te prikken, maar dat valt niet mee. Waarschijnlijk wordt dit na de vakantie. Wel hebben Rico 

en Anita met Kimon gesproken over een mogelijke uitzending via Kimon. Deze wordt voorzichtig gemikt op eind 2023 

en zal voor een langere periode zijn. De samenwerking en communicatie met de medewerkers van het Happy Rock 

Center zal dan weer een heel stuk makkelijker verlopen dan via de telefoon. We kijken er nu al naar uit om dichter bij 

elkaar te kunnen werken.  
 

KEILEUKE ACTIE 
Leuk om nog te melden is de geweldige actie die gedaan is in Barneveld en 

Voorthuizen. De aangepaste catechese (voor mensen met een verstandelijke 

beperking) had het Happy Rock Center als spaardoel. Elke catechisatieavond brachten 

de mensen geld mee en dat is (door de coronapandemie) van twee jaar opgespaard. 

Daar kwamen nog wat collectes bij uit deze kerken en dat leverde maar liefst € 2.037,00 

op. Het werd tijdens de afsluitdienst van de catechese in ontvangst genomen door 

Anita en de overdracht was, heel toepasselijk, op een grote kei. Het enthousiasme van 

de mensen was ook echt geweldig. Wat een zegen was dit weer!  

 

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. 

 


