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Het Happy Rock Center (NL: Stichting de Blije Kei) bevindt zich in Mombasa, Kenia, en wordt 
geleid door John en Nel Wanjala-Bloemheuvel. Zij hebben zelf drie kinderen en drie 
pleegkinderen. Beiden hadden de wens om meer te doen voor kinderen en zo ontstond de 
gedachte aan een kindertehuis. Er kwam een mooi pand vrij en begin 2005 was het HRC een feit. 
Inmiddels telt het HRC meer dan 30 kinderen en is er op het terrein een kleuterschool en op 
zondag is er een Bijbelstudie. De kinderen blijven bij het HRC tot zij financieel onafhankelijk zijn of 
(weer) door familie worden opgevangen. 
Op drie kwartier afstand van het HRC is een stukje land wat eigendom is. Daarop wordt groente 
gekweekt en zorgen een paar koeien voor melk. Verder wordt er geprobeerd om zoet water te 
winnen. 
 
Naast het opvangen van de kinderen, bieden John en Nel, door middel van het tehuis, 
werkgelegenheid aan Keniaanse vrouwen, die voor de kinderen zorgen. Ze hebben een kok, een 
paar tuinmannen, wasvrouwen, twee onderwijzeressen voor de kleuterschool en een manager 
voor het tehuis. Daarnaast hebben ze een naaischooltje en houden ze 
evangelisatiebijeenkomsten voor de buurt. Ze zijn dus een multifunctioneel zendingsechtpaar! 
 
Dat over de stichting. Momenteel hebben ze echter grote financiële uitgaven en minder financiële 
inkomsten. Dat is de reden waarom wij ons, met uw hulp, in willen zetten voor de stichting. De 
grote kostenposten komt door het volgende: 
 
De huidige regering van Kenia heeft het qua voortgezet onderwijs een beetje verpest. In het 
verleden was voortgezet onderwijs gratis, maar nu niet meer. De kinderen van het tehuis, gaan in 
boarding school, internaat zouden wij zeggen, en ze zijn per kind zo'n 500 euro per jaar (!) kwijt. 
Een enorm bedrag voor hen! Aangezien er intussen tien kinderen naar het voortgezet onderwijs 
zijn gegaan, hebben ze hierdoor een enorme kostenpost. Hierop willen Nel en John echter niet 
bezuinigen, want zonder studie hebben de kinderen geen toekomst. 
 
Nog een ander ding: Het kindertehuis staat in de kustplaats Mombasa. Daar is het allereerst 
snikheet want het ligt pal op de evenaar. Het regent weinig waardoor de gewassen niet groeien. 
John en Nel willen proberen zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn, want dit scheelt geld. Ze 
hebben een tuin, inclusief twee koeien en wat kippen. Het levert echter niet veel op, want het 
klimaat is aan de kust gewoon niet erg geschikt voor landbouw. Daarnaast is Mombasa best een 
onveilige plek met steeds meer radicale moslims. 
 
Om bovenstaande redenen willen John en Nel graag verhuizen en hebben ze van de  kinder-
bescherming groen licht gekregen om de kinderen mee te nemen. De Wanjala’s zijn met hun 
gezin in 2015 al verhuist, ongeveer 1200km landinwaarts, nog steeds in Kenia, naar de plaats 
Eldoret. Hun tuin doet het super, ze eten er zelf al van, het klimaat is daar veel milder, het is er 
veel natter en minder warm. Bijkomend voordeel: het onderwijs is rond Eldoret, een studenten-
stad, veel beter.  
 
Het grootste probleem is nu, de verkoop van het oude terrein. Pas wanneer dat verkocht is, is er 
genoeg geld om een nieuw tehuis te bouwen. Dat is alleen tot op dit moment nog niet gelukt. Voor 
John en Nel is dit, naast een grote kostenpost, een grote energievreter. Zij reizen elke maand 
1200 km naar Mombasa en terug.  Zij hopen en bidden dat ze het terrein snel kwijt zijn zodat zij, 
met de kinderen, opnieuw kunnen beginnen. Daar is het op wachten. Doordat er eigenlijk al 



minder inkomsten zijn dan dat er wordt uitgegeven, hebben ze geen andere mogelijkheid. Dit 
komt, zoals net beschreven, door de grote onderwijskundige kosten, maar ook door de terugloop 
van sponsoring. De financiële crisis treft het eerst de plekken waar vrijwillig geld heen gaat.  
 
Omdat wij, Rico en Anita Kruijt, er geweest zijn (Anita drie maanden), evenals de dochter van Aart 
en Heleen Kerkstra, weten wij dat er geen geld aan de strijkstok blijft hangen. Nel en John hebben 
eigen inkomsten en wonen in een gewoon huis. Indertijd hadden ze niet eens geld voor een 
nieuwe koelkast. Dat is nog eens wat anders dan directeuren van grote stichtingen met een grote 
BMW onder het zitvlak! Als we geld sturen vraagt Nel altijd waar we het aan willen besteden, 
meestal doen we dat in overleg. Het is mooi om te weten wat er met je geld wordt gedaan! 
 
Concreet doel voor dit project: Happy Rock helpen verhuizen! Zoveel mogelijk geld inzamelen, 
zodat er al een stuk grond kan worden gekocht waarop gebouwd kan worden. 
 
 

Voor de agenda: Woensdagavond 14 december komt Nel Wanjala zelf haar verhaal doen 
in Salvatori! Ze is dan in Nederland en komt speciaal voor ons gemeenteproject langs! We 
hopen op een grote opkomst zodat ze weet dat wij ook in Strijen om hen heen staan in daad 

en gebed! Uiteraard is er een bakkie koffie bij ☺ 
 
 
Acties binnenkort (zie ook Kandelaar en website van de kerk): 
 
� November:  

Pepernotenactie van ’t Zoldertje. Zij komen bij u langs om de 
bestellingen op te nemen tussen 12 en 28 november. Gemist en 
toch interesse in echte bakkers-pepernoten voor maar €3,50 per 
zakje (pond)? Neem contact op met Govert of Jolanda 
Voordendag: 6743586 of 0651693158 

 
� Vrijdagavond 18 November 20:00-22:00uur:  

Afrikaanse djembé avond (zie ook Kandelaar). Gezellig Afrikaans 
trommelen voor jong en oud! Kosten zijn €15. Opgeven kan via 
actie@hervormdstrijen.nl of 0628619181 (Anita) 

 
� December: Kipactie (zie achterzijde Kandelaar) 

 
 
Gebedspunten: 
� Verkoop van het HRC terrein 
� Energie en rust voor John en Nel om het tehuis op afstand te runnen en de toekomst in 

Gods handen te leggen én te laten (aldus Nel) 
� Voldoende geld en nieuwe sponsors om alles elke maand te kunnen blijven betalen 
� Voor de kinderen van het tehuis: Dat ze mogen vasthouden aan Gods Vaderlijke liefde. 

Vooral voor de oudere kinderen die soms worstelen met het ´in de steek gelaten zijn´ 
� Voor de projectgroep: Wijsheid en energie om alle activiteiten voor de gemeente en de 

stichting de organiseren 
� Voor de gemeente: Betrokkenheid en bewogenheid in daad en vooral in dragend gebed 

rond de stichting, kinderen en projectgroep 
 

 
Een heel verhaal....Excuses dat wij weer een project 'van ver' hebben voorgedragen, maar door 

bovenstaand verhaal, hopen we de stichting net zo dicht bij u te brengen, als dat het bij ons staat! 
Hartelijke groet van de projectgroep en hopelijk tot ziens op 18 november en/of 14 december!  
Sandra van Doorn, Aart Kerkstra, Rico & Anita Kruijt en Johan Reedijk 


