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“The place where God smiles”

DANKEN & BIDDEN

Lieve allemaal!
De afgelopen maanden waren vol met
visites en verjaardagen.
Norah wilde haar verjaardag met alle
kids vieren en niet alleen met de
oudere meiden zoals ik eigenlijk had
verwacht. Gezellig!
De celgroep van onze kerk (Sirikwa
Pentecostal Fellowship) kwam. Er was
een kok ingehuurd, we zongen samen,
deden spelletjes en praatten over hoe
deze mensen ons het beste kunnen
helpen. De dokter bood zijn hulp aan
en sommige jongens mogen een
nachtje bij de voetbaltrainer slapen.
Verschillende
families
brachten
Verjaardag Norah.
prachtige jackets mee.
De zondagsschooljuf zag gelijk de moeders van de dag- en nachtdienst, dus
werden er connecties gemaakt. De professor daagde de kids uit om goed te
studeren en de accountant doet de boekhouding met Meshack. Petronella
presenteerde de visie van het Happy Rock Center en
iedereen genoot ervan hoe de kleuters en peuters om
de benen van Meshack bleven hangen; het bewijs van
een goede relatie.

Dank mee:
▪ voor de goede overgang van Eldoret
naar Linschoten;
▪ voor John die naar Voi verhuisd is en
een klein huisje heeft gevonden;
▪ voor alle mensen die geholpen hebben
om het huisje al zo leefbaar te maken;
▪ voor Nel die zo snel een baan
gevonden heeft;
▪ voor de prachtige opbrengst van de
rommelmarkt in Lopik.
Bid mee:
▪ voor Petronila en Meshack, dat ze zich
goed gesteund voelen, ook op afstand;
▪ voor de voorbereidingen van Anita en
Rico die in februari naar Kenia
vertrekken;
▪ voor nieuwe sponsors, omdat we op dit
moment elke euro heel erg goed kunnen
gebruiken.

Ik kreeg een omslagdoek als gift en een andere om aan
mijn moeder te geven. De kinderen genoten van de
‘familie’, want de kerk is echt een ‘familiekerk’. Dit helpt
mij meer om het los te laten, want ik weet dat de kerk
de kids in haar ‘pocket’ heeft.
En toen kwam er een bus vol Nederlanders! De familie
Verstoep, die hier via de GZB gewoond en gewerkt
heeft, kwam met een team en bracht koffers vol
speelgoed, een cheque en gezelligheid mee!
Meer verjaardagen! Jesse, Eric en Noel waren jarig.
Het is een gewoonte om elkaar cake te voeren en deze
te decoreren met ‘icing’, dat is vergelijkbaar met
slagroom. Ze kregen nieuwe voetbalschoenen en voor
ieder hadden we een mooi shirt.

GEZANGEN FESTIVAL
In de kerk hadden we een ‘Gezangen Festival’. Dit festival vindt
jaarlijks plaats en dan zingen we al die goede, oude gezangen
weer. De kids deden ook mee en we hadden andere koren
uitgenodigd. Het was een mooie middag vol zang en een goede
podiumervaring voor de kids.

Eric voert Jesse.
Noel snijdt zijn cake.

“The place where God smiles”
Alexander en ik.

Eric kietelt Esther Star.

Matthew en Rhoda.

Jude voert Rhoda.

Petronila en Ben.

VERTREK
Toen ging ik uitleggen waarom ik wegga. De kids begrepen het goed. Ze
hebben besloten dat ze Petronila ook ‘mama’ gaan noemen, want dat is
handiger, bijvoorbeeld als ze op school zijn of ergens anders, dan is het leuker
om ‘mam’ te roepen dan ‘aunty’. Petro was er blij mee. We gingen met z’n allen
picknicken: Luke, Ben, John, alle kids, Petro, Meshack en ik.
Alex en Rodah waren net uit school. De anderen heb ik gebeld en uitgelegd wat
er ging gebeuren. Maar de meesten wisten het al en hebben WhatsApp, dus
we blijven in contact. Ook konden we Rodahs verjaardag nog vieren. Ik had een
grote cake beloofd en gebakken en ze kreeg geld voor een mobieltje.

Met Eric, Diana, Riziki, Beatrice, Michael,
Noel en Timothy op de foto.

Ons huisje werd leeggehaald en we hebben dingen
verhuisd naar Voi, waar John een nieuw project gaat
helpen opzetten.

Uiteindelijk vlogen we naar Nederland en kwamen we aan in de Dorpstraat. Inmiddels zijn we een paar
weken verder. De jongens hebben testen gedaan bij de Ithaka Internationale Schakelklassen, waar alle
buitenlanders eerst getest worden. Het gaat goed. Moeder is blij dat ik zo dichtbij woon. Ik heb een baan
gevonden bij een BSO. Zo heb ik mijn eigen inkomen en hoef ik niet meer door De Blije Kei geholpen te
worden.
Hartelijke groet,
Nel Wanjala

Stephen, Noel, Jesse en Jude.
Eric, Timothy, Elliot, Michael, Matthew en Barak.

Selfie van Ben, John en Luke.

De Nederlanders hadden mooie ballonnen achtergelaten.
Riziki, Timothy en zelfs Uncle Meshack deden mee.

Ben, Joy en Luke op schiphol.

Vanuit het bestuur …
ROMMELMARKT LOPIK

WEISSENSEE VOOR HRC

Op 1 september vond de jaarlijkse rommelmarkt van de
Brugkerk in Lopik plaats. Een deel van de opbrengst gaat altijd
naar een goed doel. Dit jaar heeft de Brugkerk het Happy Rock
Center als goede doel gekozen. Heel gaaf en bijzonder, juist
nu we het geld zo hard nodig hebben om alle kosten
(huisvesting, onderwijs en verzorging) te kunnen betalen. Nel
was met wat familieleden aanwezig om meer over het werk in
en voor het Happy Rock Center te vertellen. Ze hadden ook een
kraampje met allerlei Keniaanse spulletjes om te verkopen. Dat
laatste heeft € 146,00 opgebracht. De rommelmarkt zelf heeft
voor de stichting maar liefst het prachtige bedrag van
€ 4.500,00 opgeleverd. Wat zijn we daar blij mee! Heel veel
dank aan de Brugkerk en de activiteitencommissie!

SAVE
THE DATE
28-11-2018

Er zijn 6 sportieve mannen die de uitdaging
aangaan om de Alternatieve Elfstedentocht op
de Weissensee in Oostenrijk te schaatsen voor
het Happy Rock Center! Dit is maar liefst 200 kilometer die
binnen 12 uur afgelegd moeten worden!
De voorbereidingen zijn in volle gang. Schaatspakken zijn in de
maak, dankzij een paar bedrijven, er worden sponsors gezocht
en ze zijn volop aan het trainen. Nu nog op de fiets, maar straks
als de schaatsbanen in Nederland opengaan zijn ze daarop te
vinden.
Wij vinden dit leuk en worden ontzettend blij van zulke acties
en volgen deze mannen nu al op Facebook.
Wilt u ze ook volgen? Like hun pagina:

Facebook.com/weissenseeforhappyrock

Op woensdag 28 november vindt onze jaarlijkse sponsoravond plaats, waarop we u informeren over de
ontwikkelingen in het Happy Rock Center en van de kinderen. Iedereen, zowel sponsors als
belangstellenden, zijn van harte welkom! Noteert u de datum alvast in uw agenda? De uitnodiging met meer
informatie ontvangt u in oktober van ons. We hopen u te ontmoeten op 28 november!

We zijn dringend op zoek naar nieuwe sponsors om alle kosten te kunnen blijven betalen. Wilt u ons helpen
door bijgevoegde flyer in uw omgeving rond te sturen? Heeft u ideeën om geld in te zamelen voor het Happy
Rock Center, laat het ons weten!

BEDANKT!
Wij willen u hartelijk danken voor uw interesse in het Happy Rock Center en het lezen van de nieuwsbrieven! Alle reacties die we
via de mail ontvingen en het meedenken waarderen we! We staan altijd open voor nieuwe ideeën, dus weet ons te vinden. Ook
zijn we geweldig dankbaar voor alle trouwe sponsors die het Happy Rock Center structureel steunen, maar ook voor alle andere
giften die overgemaakt worden. Dankzij u hebben we al veel voor de kinderen kunnen doen!
Hartelijke groet,
Annelies Kerkstra, Anita Kruijt en Linda Sterk
Happy Rock Center
PO Box 5105
30100 Eldoret
Kenya

Stichting De Blije Kei
Moestuin 15
3328 LN Dordrecht
deblijekei@hotmail.com

KvK
ANBI
IBAN

30152823
809311926
NL78 RABO 0139 2617 45

Kijk op www.happyrockcenter.com of volg ons op facebook.com/HappyRockCenter.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar deblijekei@hotmail.com.

