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Beste sponsors en belangstellenden,
Een paar maanden verder zijn we inmiddels gewend geraakt aan het feit dat
er corona is en dat we, in Nederland althans, in een
anderhalvemetersamenleving leven. U heeft al een tussentijdse update
gehad over onder andere het verloop van het coronavirus in Kenia en ook nu
nog speelt het virus daar een grote rol in het dagelijks leven.

NIEUWE BESLUITEN EN VERSOEPELINGEN
We zijn dankbaar dat we kunnen melden dat iedereen – kinderen en
medewerkers – gezond zijn! Er zijn ook geen zieken geweest. Prijs de Heer
daarvoor! Halverwege deze maand is er weer een update vanuit de
Keniaanse regering geweest. Er zijn wat versoepelingen doorgevoerd, maar
alleen om economische redenen en niet omdat het veilig is. De mensen
worden nog steeds opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen
als het echt nodig is de straat op te gaan. De scholen blijven helaas de rest
van het schooljaar dicht. Dit betekent dat de kinderen pas in januari, als het
nieuwe schooljaar begint, weer naar school kunnen. Dit schooljaar wordt
gezien als verloren. Alleen de leerlingen die in het examenjaar zitten, zowel
van de basisschool als van het voortgezet onderwijs, mogen in september
weer naar school. Volgend jaar zullen er dan op het voortgezet onderwijs
twee eerste klassen zijn. Een groep die opnieuw begint en een nieuwe groep.
Ook de kerken mogen weer open, zondagsscholen daarentegen niet. De
kerkdiensten mogen maximaal één uur duren en zijn voor mensen in de
leeftijd van 14 tot 57 jaar. Dit betekent dat de kinderen eigenlijk nog steeds
geen kant op kunnen, want het merendeel van onze kinderen is onder de 14
jaar. Meshack heeft aangegeven dat de kinderen onrustiger worden. Ze zijn
inmiddels ook al drie maanden thuis en dat zal voorlopig niet veranderen. Ze
hebben weinig uitdaging meer, dus hij gaat nu uitzoeken of het mogelijk is
om een leerkracht in te huren die in het Happy Rock Center les komt geven,
zodat de kinderen weer een doel hebben.

“The place where God smiles”

DANKEN EN BIDDEN
Dank mee:
▪ dat Noel, Barak en Beatrice zo’n fijn thuis
hebben bij Loice en haar gezin;
▪ voor het wonder van de genezing van Nel
en de geboorte van Keanu.
Bid mee:
▪ voor rust en ritme voor de kinderen nu ze zo
lang niet naar school kunnen;
▪ dat de kinderen die naar Petronila verhuisd
zijn en Petronila en haar gezin snel zullen
wennen aan de nieuwe leefsituatie;
▪ voor het vinden van nog twee huizen (het is
moeilijk om betaalbare huizen te vinden) en
een voorspoedige verhuizing van de
andere kinderen.

Timothy – Alexander
Jean – Meshack - Chebet

Tweede verhuizing
U weet dat we bezig zijn om de zorg voor de kinderen om te zetten naar zorg in een
kleinere setting. Medewerkster Loice is met haar gezin en Noel, Barak en Beatrice al in
januari verhuisd en het gaat allemaal erg goed. We waren positief verrast! De kinderen
zien er heel goed uit, schoon en gezond, en hun Engels is verbeterd. Ze noemen Loice
en haar man papa en mama en hun kinderen hun broertjes en zusjes en ook dat werkt
erg positief. Ze voelen zich echt deel van het gezin. Petronila is begin juli met Alexander,
Timothy, Jean en de twee nieuwe kinderen Chebet en Meshack verhuisd. Ook zij hebben
een huis gevonden in de buurt van het huidige Happy Rock Center, dus Loice en Petronila
wonen bij elkaar in de buurt. Dat is leuk voor de kinderen en een fijne, stabiele factor.
De helft van de kinderen is nu verhuisd en we hebben het huurcontract van het huidige
Happy Rock Center-pand opgezegd per 1 oktober 2020, dus uiterlijk dan zal iedereen
verhuisd zijn. Spannend!

Nel

SPONSORS GEZOCHT

Bijzonder nieuws bereikte ons in juni. Nel had scans gehad en ze is kankervrij. Wat
een wonder! We zijn dankbaar met haar dat onze God haar genezing heeft
gegeven en voor het gebed en alle kaarten van zoveel mensen! Ze ervaart al die
betrokkenheid als hartverwarmend en echt als steun in de rug! Conditioneel is ze er
nog lang niet. Ze werkt nog volop aan haar lichamelijk herstel in het
revalidatiecentrum. Het lopen gaat steeds iets beter. Verder zijn John en Nel in juni
opa en oma geworden van een kleinzoon: Keanu. Hun dochter Joy is moeder
geworden. Het gaat heel goed en de familie Wanjala is erg blij met deze
‘aanwinst’!

In de vorige nieuwsbrief schreven we al over twee nieuwe kinderen, een zus en broertje:
Melvin Chebet (4 jaar) en Meshack Kipkemoi (3 jaar). Het klopt dat ze niet dezelfde
achternaam hebben. Een lesje Keniaanse achternamen: de achternaam hoeft geen
geslachtsnaam te zijn. De meeste Keniaanse stammen geven namen aan de hand van een
seizoen, gebeurtenis of vernoemd naar familie. Je kunt dus vaak niet aan namen aflezen wie
familie van elkaar is. Dat is dus bij deze twee ook het geval. Melvin noemen ze Chebet, bij
haar tweede naam. Dat gebeurt ook geregeld. Deze twee kinderen zullen in ieder geval voor
een jaar of drie à vier in het Happy Rock Center blijven en daarom zijn wij op zoek naar
sponsors voor hen. Weet u iemand of wilt u zelf een kind gaan sponsoren? Stuur ons even een
mailtje. Het maandbedrag om een kind te sponsoren is € 30,00. U ontvangt van deze
kinderen twee keer per jaar een persoonlijke update.

Wij wensen u een mooie zomer!
Hartelijke groet,

Linda Sterk, Annelies Kerkstra en Anita Kruijt

Barak – Beatrice – Noel
Timothy

Riziki
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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.

