Jaarverslag 2014
Tot onze grote vreugde kunnen we dit jaar positief
afsluiten met een winst van 2.143 euro. Dit komt vooral
door giften aan het einde van het jaar.
Dit jaar is de familie Wanjala verhuisd van Mombasa naar
Eldoret. Dit heeft te maken met het steeds warmer
wordende klimaat en de onrustige, politieke situatie. Nu
het gezin Wanjala in Eldoret woont, doen we er alles aan
om ook het Happy Rock Center hierheen te verhuizen.
We zijn op zoek naar een geschikte locatie. Deze nieuwe plek moet binnen
loopafstand zijn van het huis van de Wanjala's. Die wonen nu in een huurhuis, dus
ook hier is nog van alles mogelijk.
Het HRC is getaxeerd en staat te koop, tot die tijd is de dagelijkse leiding in handen
van goed, betrouwbaar personeel. Nel reist structureel elke 4-5 weken naar
Mombasa. Soms gaat John mee, dit is gemakkelijker rijden.
John is inmiddels aangenomen op de Bijbelschool en zal daar mensen gaan helpen
bij Bijbels onderwijs.
De oudste kinderen gaan na de lagere en middelbare school verder studeren als ze
daar behoefte aan hebben en ook de capaciteiten. Het is de wens van het bestuur en
Nel dat we ze blijven begeleiden tot ze hun plek in de maatschappij kunnen innemen.
Dit lukt waarschijnlijk niet met de giften die we nu binnen krijgen. Daarom wordt er
nagedacht over een soort collegefund voor de studenten. Een deel van het bestuur
met wat jonge studenten denkt hier over na.
De grond waarop groenten worden verbouwd, wordt door de regering opgeëist.
Hiervoor zal wel een vergoeding komen. Hoe hoog die vergoeding is, is nog (steeds)
niet bekend.
De Herman Singers hebben hun activiteiten moeten verminderen en ook het aantal
zangers is afgenomen. Heel jammer, want ze haalden veel geld binnen. De andere
activiteiten, zoals de oliebollenmarkt en de Goededoelenmarkt konden weer
plaatsvinden, dankzij het thuisfront (Nel's familie, die onmisbaar is bij deze
activiteiten, een grote plaats daarbij inneemt en ontzettend veel werk verzet).
Nel is met haar drie kinderen ook dit jaar weer in Nederland geweest voor het
fundraisen, dankzij een genereuze gift. De familie Hilgeman stelde het huis aan de
Van Rietlaan 1 beschikbaar. De familie Bloemheuvel zorgde ervoor dat alle dingen
geregeld werden, zoals dekbedden, schoonmaken, serviesgoed, etc. Erg fijn, want
het blijft belangrijk om de sponsors enthousiast te houden.
De sponsorbedank- en infoavond werden dit jaar i.v.m. de tijd gecombineerd. Dit was
een groot succes. De Wingerd te Linschoten was goed gevuld. De wingerd werd
gratis ter beschikking gesteld door de Hervormde Gemeente. Het gezellige
samenzijn met lekkers daarna verliep goed. Ook naar het noorden van het land gaat
Nel tijdens haar verblijf, want ook daar zitten belangrijke sponsors. Nel verblijft die
dag dan bij één van onze bestuursleden.
Kortom, een mooi, gezegend jaar!

