Jaarverslag 2016
Het was (opnieuw) een turbulent jaar. We zijn heel druk
geweest met fondsenwerving. We wilden niet weer
afsluiten met een verlies van € 17.000. Helaas hebben
we ook dit jaar met een fors verlies moeten afsluiten. Wat
wel positief is, is het feit dat de kring van
belangstellenden is gegroeid en dat meer mensen zich
inzetten voor onze Stichting. Een mooi voorbeeld hiervan
is de kipactie, die gestart is in Strijen en nu ook in
Linschoten een positief resultaat heeft opgeleverd. Ook
de oliebollenkraam tijdens de Linschotenloop heeft dit jaar extreem veel opgebracht.
Gelukkig hebben we ook deze bemoedigende opbrengsten. En natuurlijk onze goede
God, die elke keer weer zorgt.
Eind 2016 is het Happy Rock Center verhuisd naar een nieuwe locatie in Eldoret. Na
de zomervakantie kwam daar een prachtig pand te huur. Te mooi om te laten gaan.
Daarom gaf het bestuur groen licht en is begin 2017 alles verhuisd. Er is nog geen
koper gevonden voor het HRC in Mombasa, maar deze situatie van afstand tussen
de familie Wanjala en het kindertehuis was niet meer houdbaar. Daarom is er een
tussenoplossing gekozen en wordt er nu een pand gehuurd. De financiële situatie is
nog steeds niet rooskleurig, want 2016 moesten we afsluiten met een verlies van
ruim € 10.000. Ook dit jaar bleek de Whatsapp-groep zeer waardevol en daardoor
zijn we als bestuur veel meer betrokken op het wel en wee van het HRC. Het
ontbreekt ons nog steeds aan structurele sponsors. We hebben een gat van € 1.700
per maand. Erg lastig om dit gedicht te krijgen. Na de zomervakantie zijn alle
Linschotense bedrijven benaderd om een donatie te doen. Helaas is hier bijna geen
gehoor aan gegeven. Alleen een aantal bedrijven die we daarna nog persoonlijk
hebben benaderd, waren bereid een donatie te doen. Een herbezinning hierop zal
binnenkort plaatsvinden.
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 voor
de grotere kinderen gekeken naar andere stichtingen die willen helpen de kinderen
financieel te ondersteunen. De voorzitter heeft het bestuur verlaten. Eén van de
bestuursleden was bereid haar taak over te nemen en we hebben inmiddels een
nieuw bestuurslid gevonden: een jonge, enthousiaste studente. Haar naam is
Simone Beer en bekend met social media, notuleren, etc. We vinden het leuk om
verjonging binnen het bestuur te krijgen.
De door de regering geclaimde grond zal waarschijnlijk niets meer opleveren.
Ook dit jaar hebben de Herman Singers weer ietsje minder opgehaald. Gelukkg zijn
er daarnaast nieuwe initatieven en acties die ook wat geld in het laatje brengen. Nel
is dit jaar alleen in Nederland geweest. Ze logeerde bij haar moeder aan de
Dorpsstraat.
De sponsorbedankinfo-avond werd ook dit jaar goed bezocht. De Wingerd
(verenigingsgebouw) 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.
Als bestuur hebben we er nog steeds heel veel zin in. Ons geduld wordt op de proef
gesteld, maar God is trouw. Daar vertrouwen wij op.
Kortom, een financieel moeilijk, maar ook gezegend jaar!

