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“The place where God smiles”

Beste sponsors en belangstellenden,
Graag brengen we u weer op de hoogte van de ontwikkelingen in en rondom het Happy Rock Center.

AFSCHEID ELLIOT EN STEPHEN
In augustus en september namen Matthew en Diana
al afscheid en in december namen ook Elliot en
Stephen afscheid van het Happy Rock Center. Van
Elliot was al langer bekend dat hij geadopteerd zou
worden. Hij was al aan het wennen bij zijn
adoptiegezin. Hij is met veel plezier naar zijn lieve
Elliot
adoptieouders gegaan. We kregen twee weken later
een foto van Elliot met zijn adoptievader in een
Stephen
stevige omhelzing. Ontroerend en prachtig om te
zien! Het vertrek van Stephen was vrij onverwacht.
Zijn oma woont op 20 minuten van het Happy Rock
Center. Stephen wilde eigenlijk altijd al graag bij
haar wonen, omdat ze zijn familie is, maar zijn oma
was meer van de hulp op afstand. De
kinderbescherming wilde echter dat zij wel voor
Stephen zou gaan zorgen, want ze is een
welvarende vrouw en heeft alle middelen om voor
hem te zorgen. Toen de kinderbescherming daar achter kwam, moest
Stephen binnen twee weken verhuizen. Voor hem was het erg spannend en
emotioneel. We hopen erg dat zijn oma hem goed zal verzorgen en vooral
de liefde geeft die een kind nodig heeft. Ruth, onze maatschappelijk
werkster, bezoekt hem elke maand om te kijken hoe het met hem gaat. Bid u
mee voor hem?

Vakantieactiviteiten
In november en december hadden de kinderen vakantie. We hebben
geprobeerd ze bezig te houden in deze lange vakantieperiode. Alle jongens,
behalve Timothy, gingen elke ochtend naar de voetbal van de kerk. In de
middag deden de kinderen huiswerk om een beetje bij te blijven. Er waren
logeerpartijtjes bij de medewerkers, ook bij Meshack voor de jongens, en om
de beurt mochten ze in groepjes op een boerderij helpen met gewassen
planten en dieren verzorgen. Ook konden ze daar rondjes rijden op een fiets.
Werken en spelen, zowel de kinderen als de boer genoten er erg van. Alex,
Noel en Jesse mochten zelfs ook nog met Rico mee naar de Kenyan Riders,
het Keniaanse nationale wielerteam, om elke week op een mountainbike
rond te rijden op de opleidingsbaan voor kinderen onder begeleiding van
een trainer.

Gezondheidssituatie Nel
Inmiddels kunnen we veel positiever nieuws
melden over Nel. In november is ze verhuisd
naar een revalidatiecentrum. Omdat ze al zo
lang ziek is en op bed ligt, moeten haar voeten
en benen aansterken om haar weer te kunnen
dragen bij het staan en lopen. Ze krijgt hiervoor
fysiotherapie. Onlangs kregen we het
enthousiaste bericht van Nel zelf dat ze voor het
eerst weer zelfstandig had gestaan. Met de
therapeut gaat ze stapje voor stapje oefenen om
langer te kunnen staan en weer te kunnen lopen.
Ze zegt dat ze, hoe dan ook, met of zonder
rollator, weer door de Dorpstraat in Linschoten
zal lopen. Ze is God erg dankbaar voor deze
vooruitgang en dat maakt dat ze groeit in het
vertrouwen dat ze weer zal lopen. ‘Een ding
tegelijk, met Jezus’, zegt ze. Daarnaast is de
buikwond inmiddels bijna dicht en genezen.
John heeft intussen een visum gekregen voor vijf
jaar. Veel mooi nieuws! Dank voor uw gebed en
de vele kaarten! Ze is nog net zozeer deel van
onze Happy Rock-familie als toen ze nog in
Kenia woonde.
De Parkgraaf
T.a.v. Nel Wanjala
Kamer 216
Beneluxlaan 926
3526 KJ Utrecht

MEER ENGELS
We zijn weer gestart met meer Engels spreken in huis; Engels op weekdagen en
Swahili in het weekend, een oude regel van Nel. Elke avond bij de Bijbelstudie
leren de jongere kinderen wat Engelse woorden en schrijven de oudere kinderen
een korte samenvatting in het Engels. Het Engels van met name de jongere
kinderen is niet zo goed, dus hopelijk resulteert dit in een hoger niveau. Zelfs
Jean, vier jaar, gaat al meer Engels spreken. Jean gaat nog niet naar school,
omdat het Keniaanse systeem erg veel van de kinderen vraagt. De medewerkers
zullen met haar schoolse dingetjes doen om te zorgen dat ze zich niet verveelt.
Jean zal straks bij Petronila gaan wonen, die al een school voor haar in
gedachten heeft. Zo hoeft ze ook geen verandering van school mee te maken.

Jean

Pleegzorg
De medewerkers hebben zich bereid verklaard om de Happy Rock-kinderen in hun eigen gezin op te
nemen. In de afgelopen maanden hebben we ons intensief voorbereid op deze veranderingen. Met
het Nederlandse en Keniaanse bestuur en de medewerkers is een nieuw werkdocument opgesteld
over hoe we gaan werken wanneer een medewerker kinderen in het eigen gezin heeft opgenomen.
Nadat iedereen akkoord is gegaan, is de eerste medewerker op zoek gegaan naar een huis om met
haar gezin en enkele Happy Rock-kinderen te gaan wonen. Half januari is Loice verhuisd met Noel,
Barack en Beatrice. Zij wonen nu permanent in het gezin van Loice met ondersteuning van het Happy
Rock Center. We zullen een aantal maanden tot een half jaar kijken hoe dit gaat, voordat de andere
kinderen gaan verhuizen.
Eric gaf heel dringend aan dat we hem bij Petronila in plaats van bij Loice moeten plaatsen. Daar had hij goed over nagedacht,
want als hij bij Petronila zou wonen, zou hij vast weer kunnen logeren bij haar broer. Hij heeft in december 2018 een maand bij
haar broer en schoonzus gelogeerd. Voor haar schoonzus is Eric de zoon die ze niet had (ze hebben een oudere zoon van in de
twintig die uit huis is en drie jongere dochters) en daarnaast lijkt Eric qua huidskleur erg op hen omdat ze van dezelfde stam zijn.
Hij vindt het goede mensen en hij geniet erg van het plattelandsleven en het boeren. Het resultaat is dat hij van harte welkom is
bij de broer en schoonzus van Petronila en dat hij in januari zelfs naar hen verhuisd is, wat hem erg gelukkig maakt. Wat zijn we
blij dat hij dit gezegd heeft! We willen het beste voor onze kinderen en als ze daar zelf ideeën over hebben, is dat natuurlijk mooi,
helemaal als het zo uitpakt. Net als de kinderen die bij Loice wonen, valt hij onder de zorg van het Happy Rock Center.

SCHOOLPRESTATIES
Alexander, Jesse, Noel en
Riziki doen het goed op
school met een gemiddeld
resultaat of hoger. Esther
had een minder goed
rapport. Zij moet in het
nieuwe schooljaar (vanaf
begin januari dit jaar) haar
beste beentje voor zetten
om wat hoger te eindigen. Rhoda heeft eindexamen gedaan,
maar het resultaat was vrij laag, waardoor ze moeilijk een
vervolgschool kan vinden. Ze heeft meer in haar mars, dus in
overleg met haar hebben we besloten dat ze de laatste klas
nog een keer overdoet om nog een keer examen te doen en
een hogere uitkomst te halen. Ze heeft in de vakantie veel
gestudeerd en we hopen dat het geholpen heeft. Emma en
Michael zijn (een van) de besten van hun klas. Timothy en
Beatrice blijven zorgenkinderen. Zij kunnen het onderwijs niet
bijbenen. Timothy is, ter motivatie, wel overgegaan naar klas
1 (groep 3), maar zal in het speciale kleine klasje blijven. Voor
Beatrice is een andere, kleinere school gezocht die beter past
bij wat ze nodig heeft. Ze zal het schooljaar overdoen en
hopelijk het niveau van de andere kinderen, met meer
aandacht en zorg, halen.

Met de meeste kinderen die uit huis zijn, gaat het goed. Bij
Esther Star, Joyce, Meshack, Shadrack, Hussein en Norah
gaat het prima met hun studie. Sommigen moeten er wat meer
voor werken, maar over hen maken we ons geen zorgen.
Norah studeert binnenkort af. Dan is het spannend hoe het
verder zal gaan. Ze is klaar met school en studeren en zal
(moeten) gaan werken. Dit is voor ons ook weer iets nieuws;
het eerste Happy Rock-kind voor wie we de steun gaan
afbouwen. Het komende halfjaar zullen we zien hoe dat gaat.
Ook zal ze een nieuw huis moeten zoeken. Ze woont nu met
een studiegenoot die na het afstuderen teruggaat naar huis.
Hannah en Jackline zijn niet zo gemotiveerd en we doen er
alles aan om hen zo goed mogelijk door hun schoolperiode
heen te loodsen, omdat dit belangrijk is voor hun toekomst.
Ditzelfde geldt voor Peris, het zusje van Norah. Peris is door
haar oom en tante naar Kisumu gebracht en daar
achtergelaten, omdat ze niet meer voor haar willen zorgen. Ze
woont nu bij een vriendin en Meshack is aan het kijken wat we
voor haar kunnen doen. Norah zal helpen om een school voor
haar te vinden en bij de school een plek om te wonen. Ze is
namelijk klaar met de middelbare school, zodat ze verder kan
leren. Dat is momenteel een zorg. Peris kan niet in het Happy
Rock Center komen wonen, omdat ze ouder is dan 18 jaar, dus
we moeten kijken waar ze dan terecht kan.

DANKEN EN BIDDEN
Dank mee:
▪ voor de overeenstemming die er gekomen is tussen de
besturen en de medewerkers. Dit is belangrijk voor de
toekomst en de manier van samenwerken;
▪ voor alle acties en donaties in december. Deze helpen ons
erg om de veranderingen in het nieuwe jaar te kunnen
betalen.

Bid mee:
▪ voor de toekomst van Peris, dat ze een plek vindt om te
wonen en een familielid dat haar in huis wil nemen;
▪ voor de toekomst van Norah, dat ze een baan vindt na haar
afstuderen en een plek om zich te settelen;
▪ voor wijsheid voor Meshack en Petronila om het Happy Rock
Center te runnen.

Dank

Beatrice & Jean

We zijn u dankbaar dat u ons in 2019 (weer) een warm hart heeft toegedragen. Alle gebeden en schenkingen die er zijn gedaan
in de vorm van kleding, cadeautjes en geld zijn een zegen voor ons en we komen woorden tekort om u daarvoor te danken. Het
is voor ons steeds weer een uitdaging en gebed om rond te komen en alle acties en donaties hebben voor een buffertje gezorgd
waarmee we in ieder geval de extra uitgaven door de veranderingen kunnen bekostigen. We wensen u Gods overvloedige zegen
toe voor 2020! En om het met de favoriete woorden van Nel te zeggen: ‘God zal een blijmoedige gever zeker belonen!’
Hartelijke groet,

Linda Sterk, Annelies Kerkstra en Anita Kruijt

Jesse – Riziki – Timothy – Rhoda – Jude
Michael – Eric – Micha – Beatrice – Emma – Yara – Jean - Barack
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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.

