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Happy Home Orphanage is een weeshuis opgestart in Juni 2006
door een groep Kenyanen, een Belgische en een Canadees.
Happy Home is gelegen in het Zuid-Westen van Kenia, 400
kilometer van Nairobi en ongeveer 5 kilometer van het kleine
stadje Migori.
Het weeshuis opende zijn deuren in november 2006, voor 12
kinderen. Vandaag wonen er 30 kinderen en we maken plaats
voor meer. Het project is gesponsord door mensen en
organisaties in Kenia, België, USA en Canada.
Ons doel is om weesjes en andere kinderen in nood op te
vangen en ze een huis en een familie te bieden, waarin ze
kunnen opgroeien en zich kunnen ontplooien.

Aunty Liesbet has come back for the 3rd time !!!

Contents

Elk kind heeft recht op een veilig onderdak, gezonde voeding,
hygiëne, gezondheid en scholing. We vinden het belangrijk dat
de kinderen opgroeien in hun eigen gemeenschap, in een
omgeving met hun eigen cultuur. Daarom werken we met lokaal
personeel en proberen we de kinderen te laten op- groeien
zoals andere kinderen in het dorp. Tijdens de vakanties, na elk
semester, moedigen we de kinderen aan om een paar weken
terug te gaan naar hun families, grootouders of tantes, in hun
eigen dorp.
www.HappyHomeKenya.org
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Vrijwilligers
komen terug

… Laatste nieuws …

Na de krisis in Kenia, begin
2008, komen vrijwilligers terug
naar Happy Home. Liesbet,
onze meest trouwe
vrijwilligster, kwam voor de
3de keer terug in September.
Dankzij haar Swahililessen in
Leuven kan ze nu heel
makkelijk met de kinderen
communiceren. Ze schreef
leuke verhaaltjes over de
kinderen die jullie te wachten
staan in de volgende
nieuwsbrief. Dank u Liesbet
!!!Volgende week komt MariePierre voor 4 maanden.

Renovaties zijn AF
= 30 kinderen
Het heeft lang geduurd, maar
eindelijk zijn de renovaties AF !!!
(zie pagina 3-7). Er is dus
eindelijk meer plaats en ook geld
genoeg voor 6 kleintjes (zie
pagina 8). Het minder goede
nieuws is dat één van de meisjes
teruggestuurd is naar huis (zie
pagina 8). 25 – 1 weg + 6 bij = 30.
Er zijn nu dus 30 kinderen in
Happy Home !!!

www.HappyHomeKenya.org

—

Nieuwe school
De leskwaliteit op de
vorige school van de
kinderen ging sterk
achteruit.
Happy Home besloot dus
om de kinderen van
school te veranderen,
om hen zo betere kansen
te geven in het leven
(pagina 15)

info@HappyHomeKenya.org

Nieuwe
manager
Onze vorige jonge manager,
Hassan, heeft andere kansen
aangegrepen om zijn
toekomst verder uit te
bouwen.
We begrepen dat we een
oudere persoon zouden
moeten zoeken uit de
gemeenschap van Stella;
iemand die we goed kennen
en kunnen vertrouwen met
de lange termijn in het
achterhoofd.
Ababu was de perfecte
persoon (pagina 7)
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!!!! Het gebouw is af !
Eindelijk …
Het was meer werk dan verwacht en van een
veeeeel langere adem dan verwacht… een dak
afbreken, de helling van het dak vergroten, een
nieuwe struktuur bouwen, nieuwe dakbedekking,
enkele ramen en deuren bijmaken, verven,
plafonds installeren… Maar EINDELIJK is het grote
gebouw is klaar om in te wonen !!!!
Hier een klein foto overzicht van het hele process.

Ná

Vóór

Mei 2007
November 2007

Juli 2007
Mei 2008

www.HappyHomeKenya.org

Augustus 2007
Augustus 2008

—

September 2007
October 2008

info@HappyHomeKenya.org

Boys

Girls
latrines

Zo was het
Toen we in 2006 het
gebouwencomplex
kregen, was enkel
het kleine gebouw
bruikbaar: de
kinderen zaten te
krap bijeen, het
bureau van de
directeur was
verborgen in de
kledingopslagplaats,
we konden dus ook
geen kinderen
bijnemen.
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Showers boys
Blocked flush-toilets

Blocked flush-toilets
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Enkel het kleine
gebouw kon
gebruikt worden
in 2006-08
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UNFIT building
Het DAK was
verroest, lekte en
was te vlak voor een
vlotte afwatering. De
plafonds waren rot
en er waren niet
voldoende deuren
en ramen. Het
gebouw was
eigenlijk
onbruikbaar.
Front gate

Boys

Girls
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4 Showers girls

Zo is het nu
De werken duurden
lang, o.a. door de
politieke en
etnische
moeilijkheden een
jaar geleden.

4 Showers boys

Clothes stock
Boys
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Unused
room

Food
stock

Hygiene
stock

Food stock

Perisha
ble
stock

Side gate

Nu is het gebouw
af. De slaapzaal van
de meisjes is
verhuisd naar het
grote gebouw,
evenals de eetzaal.
Er is nu bureau-, en
studeerruimte. Het
kleine gebouw dient
nu als
jongensslaapzaal en
opslagruimte.
Eindelijk plaats
voor méér dan 25
kinderen !!!

Kitchen

De meisjesslaapzaal
en de eetzaal zijn
verhuisd naar het
grote gebouw,
waardoor we plaats
hebben voor meer
kinderen.

Girls Dorm

Nursing
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Sick bay

Het dak en de
plafonds en de
andere elementen
werden hersteld.

Wood
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Girls Study

Boys Study
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school
stock
Soc.W. +
Nurse
Office

Playing Veranda

Front gate
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volunteer
room

Boys latrines

Zo wordt het
Het enige
overblijvende werk
is de slaapzaal van
de jongens
uitbreiden. Op dit
moment slapen de
kinderen nog met 2
in één bed. We
willen dus enkele
muren uitkappen
zodat we plaats
winnen.
Daarnaast plannen
we ook de bouw van
een nieuw sanitiar
blok (WC’s),
opgedeeld in een
meisjes-, en een
jongensblok.

Muren moeten weggehaald
worden om de jongensslaapzaal te vergroten

Clothes stock

Food
stock
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stock
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stock

Side gate

Wood

De ondergrondse watertank wordt hersteld
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voor de meisjes
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GIRLS latrines
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Ons nieuwe Happy Home

Onze nieuwe directeur
Japhet Ababu Asimba
Wij kennen Ababu al twee jaar. Hij werkte als veldverantwoordelijke met
Isabelle aan een KULeuven sojaproject. Daarvoor had hij een lange
carrière op de financiële diensten van verschillende privébedrijven. Hij
was onder andere dienstverantwoordelijke en personeelsleider van een
100-tal werknemers. Hij is zelf vader van 3 kinderen en is opgegroeid in
Stella. Ababu is een gerespecteerd persoon binnen de gemeenschap. Hij
kent onze verwachtigen, wij kennen hem en zijn capaciteiten. Onze
lokale partners, Alfred en Bernard, kennen hem ook al heel lang. Onze
Belgische donorverantwoordelijken, Hilde, Roel en Christian kennen hem
ook.

De nieuwe eetzaal (voorlopig ook studeerzaal door tekort
aan meubels)

Wij zijn héél blij dat Ababu aanvaarde om voor onze kinderen te komen
zorgen voor vele jaren. Wij zijn ervan overtuigd dat Ababu zich volledig
gaat inzetten voor Happy Home, op een eerlijke en vaderlijke manier.

Edouard overloopt het beheerssyteem met Ababu

De nieuwe meisjesslaapzaal is zó groot dat het ‘s
avonds een danszaal wordt vol enthousiaste meisjes
www.HappyHomeKenya.org

Ababu en de kinderen
—

info@HappyHomeKenya.org
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!!!! GROOTS NIEUWS 30 kinderen in Happy Home !!!!
25-1 meisje = 24 : Monica vertrok
Monica, het “zusje” van Benter, bleek niet het zusje
maar het nichtje te zijn en dus geen weeskind. Haar
beide ouders dachten hun dochter meer kansen in
het leven te geven door haar naar Happy Home te
sturen met haar nichtje.

24 + 6 nieuwe kinderen = 30
Dankzij de steun van vele nieuwe (en oude trouwe) peters en
meters hebben we het aantal kinderen in Happy Home kunnen
uitbreiden tot 30.
De nieuwe kinderen kwamen in Oktober 2008 en integreerden
zich héél snel tussen de Happy Home kinderen.

Onze sociale assistente ontdekte de waarheid. In
samenwerking met de lokale regering en de
gemeeschap volgde de directeur de zaak op. Hij
overlegde met de ouders die hun fout begrepen en
het meisje terug zijn komen halen. We blijven haar
thuis opvolgen samen met de lokale overheid om
zeker te zijn dat de familie van Monica goed voor haar
zorgt.

(van links naar rechts)
Joyline, Mbone, Moses, Pieter, Jane-Myriam, Lydia

Monica (links)
en Benter (rechts)
www.HappyHomeKenya.org

—
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Joyline (nieuw)

Familiehereniging

Wil worden: dokter
Hobby’s: afwassen, vloeren
schoonmaken , voetbal
Lievelingskleur: rood
Lievelingseten: kip en eieren
Beste vriend: Elisabeth, Susan,
Bentar
Leeftijd : 10
Leerjaar : 2

Blessing

Faith
Wil worden: leerkracht
Hobby’s: water putten, touwtje
springen
Lievelingskleur: wit
Lievelingseten: cake en chapati
Beste vriend: Elisabeth, Bentar,
Lydia
Leeftijd : 9
Leerjaar : 2

Wil worden: piloot
Hobby’s: tafels afvegen, touwtje
springen
Lievelingskleur: blauw
Lievelingseten: chapati, mandazi
Beste vriend: Elisabeth, Bentar
Leeftijd : 6
Leerjaar : Kleuterklas
www.HappyHomeKenya.org

—
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Evance

Familiehereniging

Wil worden: pastoor
Hobby’s: verhalen lezen, handbal
Lievelingskleur: groen en geel
Lievelingseten: locale
bladgroenten (merenda, kunde),
ugali, chapati
Beste vriend: Alex (school)
Leeftijd : 15
Leerjaar : 6

Pieter (nieuw)
Wil worden: bus chauffeur
Hobby’s: voetbal, spelen
Lievelingskleur: wit
Lievelingseten: chapati, mandazi
Beste vriend: Amriodo,
Onyancha

Elisabeth
Wil worden: naaister en
buurtwinkel
Hobby’s: kleren herstellen en
verhaaltjes lezen
Lievelingskleur: rood
Lievelingseten: linzen,
chapati, ananas
Beste vriend: Bentar, Andisi
(shool)
Leeftijd : 11
Leerjaar : 4

Leeftijd : 10
Leerjaar : 3
www.HappyHomeKenya.org

—
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Nieuwe kinderen

Lydia
Wil worden: piloot
Hobby’s: touwtje springen,
studeren
Lievelingskleur: wit
Lievelingseten: chapati, sap
Beste vriend: Elisabeth, Elivar

Leeftijd : 9
Leerjaar : 3

www.HappyHomeKenya.org

—

info@HappyHomeKenya.org
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Nieuwe kinderen

Jane-Myriam
Wil worden: tractorbestuurder
Hobby’s: voetbal, water putten
Lievelingskleur: wit
Lievelingseten: chapati, rijst
Beste vriend: Faith

Leeftijd : 8
Leerjaar : kleuterklas

www.HappyHomeKenya.org

—

info@HappyHomeKenya.org
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Moses

Nieuwe kinderen

Wil worden: chauffeur
Hobby’s: voetbal, onkruid wieden
Lievelingskleur: geel
Lievelingseten: chapati, rijst,
mandazi
Beste vriend: Osike

Leeftijd : 8
Leerjaar: 1

Binnenkort 2 meer…
Sheila Mbone en Moses hebben nog een broertje en
zusje van 9 en 11 jaar die echt hulp nodig hebben en
een broer van 13 die het hele gezinnetje voedde.
Inderdaad, dit gezinnetje van 5 kinderen verloor beide
ouders en leeft sindsdien zonder zorg van een
volwassene.

Sheila Mbone
Wil worden: winkelierster
Hobby’s: koken, spelen
Lievelingskleur: blauw
Lievelingseten: chapati,
frisdrank
Beste vriend: Abibo

Dankzij de steun van nieuwe sponsors kunnen we vóór
het eind van de maand de twee andere kleine kinderen
gaan halen. De 13 jarige kan dan bij een onkel wonen
en zijn broers en zussen opzoeken tijdens weekends.
HEEL HARD BEDANKT
www.HappyHomeKenya.org

Leeftijd : 6
Leerjaar: kleuter
—

info@HappyHomeKenya.org
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Oktober 2008: 30 kinderen in Happy Home

www.HappyHomeKenya.org

—

info@HappyHomeKenya.org
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Van Mukuyu School naar Highlight Academy
Probleem met Mukuyu School
Onze directeur was ongerust. De kinderen hadden het
eerste jaar veel vorderingen gemaakt op school, maar
dit jaar stagneerden de meeste kinderen en verzwakten
sommigen zelfs.
Mukuyu school ging de laatste jaren achteruit, de beste
leerkrachten vertrokken, en het aantal kinderen in de
school steeg tot meer dan 100 per klas. Er is “gratis
onderwijs” in Kenia maar de regering investeert er niet
genoeg in…

Oplossing: Highlight Academy
Highlight Academy ligt net achter Happy Home. Het is een
privé-school, maar is goedkoper dan andere privéscholen uit
de buurt en de school haalt héél goede resultaten. In 2007 was
de school de eerste van Uriri division en de achtste in Migori
district. De school wil Happy Home een permanente korting
van 10% geven op het schoolgeld. Dat wordt nu gemiddeld 40€
per jaar per kind. De kinderen begonnen er het laatste
trimester van 2008, van September tot December.

Onderwijs is héél belangrijk voor de Happy Home
kinderen, omdat ze later niet op hun naaste familie
kunnen terugvallen. Ze hebben dus een stevige basis
nodig om op eigen benen te kunnen staan.

Evance vertelde dat hij nu écht een kans
Elisabet vertelde ons dat krijgt. Er zitten tussen 8 en 30 kinderen in
ze in Mukuyu school met
de klas, afhankelijk van het leerjaar. De
109 zaten in haar klas en
leerkachten hebben nu tijd om hen te
dat de leerkracht daarom
begeleiden.
moeite had om les te
geven.
www.HappyHomeKenya.org

—
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Fondsenwerving-nieuws: Kenia
De computer gegeven door Lieve uit België, zocht nog een sherm. We vonden eindelijk een
scherm in Nairobi. Dank je wel, Helga !!! De computer zorgt voor véél opwinding in Happy
Home.
Na 1 maand:
Ababu is fier. Hij vond tussen de
documenten op de computer onze
nieuwsbrieven en leerde zo de
geschiedenis van Happy Home.
Ondertussen heeft hij al een
eerste budget per email verstuurd
naar Edouard en Isabelle.

Dag 1: “Een technologische revolutie”
Onze manager, Ababu, leert de computer aan
en uit zetten.

Dag 2: Edouard gidst Ababu doorheen computer
wetenschappen en de beheersdocumenten.

Dag 1: “Is dit een TV? Neen, een computer”
De kinderen ontdekken de computer en leren
elk hun naam letter per letter in te tikken.

Dag 2: Ababu leert typen en budgetten maken op de
computer.

www.HappyHomeKenya.org

—

info@HappyHomeKenya.org
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Fondsenwerving België

Vertaling website

We hebben de laatste maanden weer veel steun gekregen van
verschillende organisaties en individuen, onder andere:
- Nieuwe peters en meters sloten zich aan.
- Nieuwe Belgische “Happy Home baby’s” schonken hun
geboortelijst aan de weeskinderen.
- KBC steunt ons met 1250-€ voor de bouw van een waterpomp
op de gemeenschappelijke waterput.

Annika hielp ons met de vertaling van de website.
Tot nu toe was enkel onze Franstalige website
vernieuwd en dateerden de Nederlandse en
Engelse versie nog van 2006. De Nederlandse
versie is nu klaar en de Engelse vernieuwde versie
volgt héél binnenkort. Hééééél hard bedankt
Annika !!!!!!

VZW AMIE steunt Mukuyu School

- Wij kregen ook steun van het bedrijf BULK.ID
-STRAPEX wordt een trouwe partner van Happy Home. Zij
steunen onze actie weer in 2008, voor het derde jaar op rij.

Dankzij de VZW AMIE laten we de naburige Mukuyu
school, niet in de kou staan.

- De gemeente Sint-Genesius-Rode, die ons in 2007 met een
groot bedrag steunde voor de renovaties van het weeshuis,
contacteerde ons opnieuw om te helpen. We gaan weldra een
project indienen om het nieuwe gebouw van meubels te
voorzien.

De school is van heel groot belang voor de lokale
gemeenschap maar is overbevolkt en de leerkrachten
worden niet betaald wegens geldtekort. Veel kinderen van die school komen uit arme gezinnen en kunnen
de schoolkosten niet meer betalen.
De Belgische VZW AMIE heeft nu een project opgestart
in de Mukuyu school, waarbij het schoolgeld van 17
kleuters, 109 lager onderwijs kinderen en 20 kinderen
in het secundair onderwijs betaald wordt. Totaal 146
kinderen die een kans krijgen.

www.HappyHomeKenya.org

—

info@HappyHomeKenya.org
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Fondsenwerving-nieuws: USA
Op dinsdag 2 september heeft The Wembly Fund in west Manhattan een
actie georganiseerd om voor Happy Home fondsen te werven. De actie
had als specifiek doel om US$2,500 in te zamelen om de ondergrondse
watertank van Happy Home te renoveren en gebruiksklaar te maken. Het
doel werd bereikt dankzij het enthousiasme van Skye Dobson,de
stichtster van The Wembly Fund. De fantastische Li'nard en zijn groep the
Many Moods zorgden voor de muziek. Het weer was prachtig en de
zonsondergang op de Hudson Rivier gaf de start aan een lange avond dans
en plezier voor een goed doel. De gasten wonnen mooie prijzen, kochten
kunst tijdens een veiling en keken naar een fotoshow over de kinderen.
De werken startten in oktober. Na de renovaties zal de tank waterdicht
zijn, en het grootste gedeelte van het jaar ook vol water. Met een pomp
zal het water naar een tank gevoerd worden vanwaar we de keuken en
eetzaal met lopend water zullen voorzien !!! HEEL HARD BEDANKT !!!

De kinderen zullen
vanaf nu geen liters
water meer moeten
dragen. Enkel tijdens
de droogste maanden
zal deze karwei nog
deel uitmaken van
hun taken.
Ze zullen dus meer
tijd hebben voor de
studies !!!
De ondergrondse tank wordt nu hersteld en dakgoten
worden geinstalleerd zodat het regenwater nu
rechtstreeks onder Happy Home terecht zal komen !!!

Skye, de stichter van
Wembly Fund en
Linda, van African
Childrens Haven, onze
Happy Home
fondsenwervers in USA.

www.HappyHomeKenya.org

—

info@HappyHomeKenya.org

I want to help !!!
Names: …………...……………………………………………………………………….
Email:……………………………………………………………………………………...
Site: www.HappyHomeKenya.org
E-mail: info@HappyHomeKenya.org

Kenya-donor relations:
Isabelle Vandeplas [Isabelle@HappyHomeKenya.org]
Edouard Lelievre-Douyon [Edouard@HappyHomeKenya.org]
+254.722.4000 (ask extension 4256)

Kenya-government relations:
Alfred Mdeizi Sagwa
[Alfred@HappyHomeKenya.org]

Belgium:
Christian Vandeplas [Christian@HappyHomeKenya.org]
Rue Fond Thirion 61, 1410-Waterloo
Tel: 02.354.74.41 Fax: 02.367.10.71
Roel Merckx [Roel.merckx@ees.kuleuven.be]
Hilde Keunen [Hildekeunen@yahoo.com]
S. de Rijcklaan 26, BE-3001 Heverlee - Belgium
tel: 0495.25.22.67

USA:
Ed Sulzberger [Edsulzberger@happyhomekenya.org]
Linda Ercole-Musso [Lindaem@happyhomekenya.org]
4012 Pirates Beach, Galveston, Texas, 77554
1-409-737-1388

Canada:
François Dubé [Francois@HappyHomeKenya.org]
Tel (514) 495-7927

Contact address: …………………………………………………………………………
o I register as a godfather/mother of Happy Home and agree to give* monthly /
quarterly / yearly donations of …………….* KSh / € / US$ / Ca$ to Happy Home
Orphanage bank account (in the country indicated below). In case of termination of my
sponsoring, I will contact Happy Home by email or post at least two months in advance.
o I give a casual donations of ......* KSh / € / US$ / Ca$ to Happy Home
Orphanage bank account (in the country indicated below)
o I would like to help in the country office with ........... (specify) or organise a Fundraising happening........... (specify) in ........... (town)on . / .. / 20....
o I would like to Volunteer in Happy Home, can help with ............ and am available
round the following period ..... to .........
The money will integrally be used to provide a safe and comfortable home to total orphans
registered in the orphanage and to maintain their home. The contact email will in no case be
transferred to anyone.

Done in ………………………………. on ……………………

Signature,

Please thick the country office you wish to relate with:
o Kenya: Happy Home Orphanage 012 464 552 5400, NBK, Awendo Branch (swift:
NBKEKENXXXX)
o Belgium / Europe: 979-3261073-35 (IBAN: BE57 9793 2610 7335 - BIC:
ARSPBE22). Please mention your contact details(email). Tax deductible > 30€ /year
o USA: Checks payable to the "African Childrens Haven" and mark the memo line as
"Happy Home Kenya" . (US income tax deductible)
o Canada: bank account registration in process, contact François Dubé
PLEASE POST OR EMAIL TO THE CONTACTS LEFT

