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“Happy Home Orphanage” is een hulpgroep opgericht in juni
2006 door een groep Belgische, Canadese en Keniaanse
vrijwilligers. Het weeshuis Happy Home is gevestigd in het arme
zuidwesten van Kenia, op 400km van Nairobi, in het district
Rongo, kort bij de stad Migori.
De twaalf eerste kinderen, werden in november 2006 opgenomen. Vandaag herbergt Happy Home 32 kinderen, maar heeft
nog ruimte voor meer. Het project wordt hoofdzakelijk
gefinancierd door Belgische Peters en Meters of gulle schenkers,
maar ook door sponsors uit USA, Canada en Kenya.

Ons doel is weeskinderen of kwetsbare kinderen te helpen door
hen op te nemen in een familiale en beschermende omgeving,
om erin op te groeien en te ontplooien. Elk kind vindt er een
familie, gezonde voeding, ondersteunde scholing en medische
verzorging.
Wij denken dat het heel belangrijk is dat de kinderen in hun
eigen cultuur opgevoed worden, in eigen gemeenschap en
steeds in contact met hun bloedverwanten. Zo rekruteren we
enkel lokale medewerkers, gaan de kinderen naar de lokale
school en moedigen wij ze aan om gedurende de schoolvakantie
op familiebezoek te gaan.
www.HappyHomeKenya.org
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Nieuwe lagere school voor HHO kinderen
Sinds een paar jaar gingen onze kinderen naar Highlight Baptist
School gelegen net achter Happy Home. Begin dit jaar werd de
manager geïnformeerd dat de school zou worden omgebouwd in
een leraren opleiding.
Dit nieuws is triest omdat het een goede school was. In 2011, zijn
er 3 leerlingen uit deze school aanvaard in een middelbare school
van nationaal niveau (dit vraagt heel hoge resultaten op het
nationale primaire eindexamen) en 15 tot provinciale middelbare
scholen, wat het hoge niveau van de school aantoont.
In samenwerking met de Raad van Bestuur en de lokale regering,
heeft de manager een andere basisschool, met vergelijkbare
prestaties, geïdentificeerd : Oyani Barry Academy. Deze is gelegen
op ongeveer 1,5 km van Stella, in een dorp genaamd Oyani Bridge.
De kinderen begonnen in de nieuwe school in het begin van 2012 en
we zien dat ze zich geleidelijk aan aanpassen aan hun nieuwe
omgeving.

Tijdelijke klassen in Highlight Baptist
School

Tijdens de eerste maand gingen hun schoolresultaten lichtjes naar
beneden, maar ze halen snel hun achterstand in.

www.HappyHomeKenya.org
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Onze eerste twee gediplomeerden

Edwin had andere dromen. Omdat hij academisch
niet erg sterk was, gaf hij de voorkeur aan een
technische opleiding. Na een lange discussie met
de jongen, de manager en de Raad van Bestuur
hebben ze hem opgegeven voor de technische
school in Migori stad, waar hij nu het vak
timmerman leert.

Vòòr Evance en Edwin in 2006 in HHO toekwamen, waren
ze nooit regelmatig naar school geweest (dit komt vaak
door tekort aan schoolgeld of door overvloed aan
huishoudelijke taken). Beiden waren daardoor achter en
begonnen de basisschool in een lagere klas op basis van
hun kennis.
Evance heeft het altijd moeilijk gehad op school en
omdat hij veel ouder was dan de meeste kinderen in zijn
klas heeft dat hem vaak ontmoedigd. Zijn droom is om
pastoor te worden en hij begrijpt dat hij onderwijs nodig
heeft om er te komen. Vorig jaar, kreeg hij te horen dat
hij naar de middelbare school zou mogen gaan indien hij
zijn eindexamen slaagde (het nationale eindexamen voor
lagere scholen). Evance kreeg hierdoor nieuwe hoop en
verdubbelde zijn inspanningen. In december haalde hij
goede resultaten op het eindexamen en werd aanvaard in
Mukuyu middelbare school, waar hij nu op internaat
gaat. Op « ouderdag » kreegt hij bezoek van de HHO
manager en vrijwilligers. Ze vonden er een gelukkige
puber, die ontdekt dat hij kan krijgen wat hij wilt met
hard werk.
Toen Evance (links) in 2010 begreep dat hij naar
de secundaire school zou mogen indien hij zijn
nationaal eindexamen haalde, werkte hij twee
keer zo hard. Edwin staat naast hem op de foto.
www.HappyHomeKenya.org
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Computer lessen voor de HHO kinderen
"Elke zaterdag geven we 16 kinderen computerlessen. We hebben
ze daarom in 4 groepen verdeeld: Olifant, Zebra, Giraffe en Leeuw.
(Tijdens de eerste klas) hebben we hen geleerd hoe een computer
aanzetten, hoe je een muis gebruikt, wat een bestand is, hoe je
een bestand opent, hoe je een bestand sluit en hoe de computer
moet uitgeschakeld worden. (In de tweede klas) hebben we hen
vervolgens de toetsen op het toetsenbord aangeleerd en lieten we
hen de meest gebruikte toetsen oefenen, zoals de spatiebalk,
backspace, caps lock, shift en enter. De kinderen tipten dan hun
naam en een aantal zinnen.
Daarna hebben we ze geleerd hoe ze een document moeten opslaan
en openden we voor elk kind een eigen bestand dat ze kunnen
gebruiken in de toekomst. De kinderen genieten echt vande
computerlessen en wij hebben echt plezier om het hun te leren! "

Vrijwilligers
Wij hebben nog steeds vrijwilligers van overal in
de wereld in Happy Home. Op dit moment
herbergen we er 3 : Fatouma, Sibylle et Shea.
Zij hebben ons de verhalen en fotos opgestuurd
voor de nieuwsbrief ! Bedankt !

Computers
Dank aan African Childrens Haven die voor de
5de verjaardag van HHO de computers schonk
waar de kinderen nu gebruik van maken.
www.HappyHomeKenya.org
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Andere nieuwsjes

Een moeilijke tiener

Bezoekers in Happy Home
De studenten van de lerarenopleiding in Migori nodigden onze
kinderen uit op 21 Januari. Ze kregen schriften, potloden, pennen,
schooltassen, zeep, tandenborstels, brood en sap mee.
Op 24 maart, ontving het weeshuis de studenten van Manyatta
middelbare school. Samen genoten ze van een kerkdienst en ze
deelden een maaltijd met de kinderen. Onze kinderen
presenteerden liederen, gedichten en toneel. Zowel de HHO
kinderen als de studenten genoten van deze dag samen.

Eén van onze oudste jongens werd gesnapt toen hij
steelde van zijn leraren op school. Enkele maanden eerder
wij hij al beginnen spijbelen. De zaak werd aangebracht
door de lokale dorpschef en de politie. De grootmoeder
van de jongen werd ook geraadpleegd.
Het geval van dit kind dateerde al van voor hij in 2006 in
HHO toekwam. De lokale autoriteiten waarschuwde ons
toen dat we een "probleemkind" kregen, maar er was niets
ernstigs gebeurd tot dit jaar. Helaas, door zijn
geschiedenis werd de kans op herhaling hoog geacht, en
besloot de rechter hem in een jeugdcorrectiecentrum te
plaatsen.
Dit is zwaar nieuws voor ons, maar de manager van HHO
bezoekt de jongen regelmatig om erop te zien dat het
goed met hem gaat. Gelukkig krijgt hij in dit centrum de
kans om zijn scholing voort te zetten, maar onder
strenger toezicht.

5e verjaardag
Op 2 november 2011, heeft Happy
Home zijn 5de verjaardag gevierd.
www.HappyHomeKenya.org

—

Na het horen van de uitspraak van de rechtbank, bedankte
de grootmoeder (voogd) van de jongen het personeel van
HHO ervoor de jongen de afgelopen 5 1/2 jaar een kans te
hebben gegeven. Ze zei dat ze dankbaar was dat hij die
tijd uit de problemen was. Wij denken dat wij hem
tenmiste hebben kunnen aanleren dat hij ergens kan
geraken in het leven en hopen dat de plaatsing in het
centrum hem aanmoedigt zijn gedrag ten goede te
veranderen in de nabije toekomst.
info@HappyHomeKenya.org
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Wij zoeken vrijwilligers
Ben je blij met deze nieuwsbrief in het Nederlands?
Wij zoeken steeds vrijwillige vertalers voor de volgende !!!

info@HappyHomeKenya.org

Fondsenwerving !!!! Peter en Meters

Wij zijn op zoek naar bijkomende Peters en Meters
om onze kinderen maandelijks te ondersteunen. Het leven in Kenia wordt inderdaad steeds maar
duurder, en anderzijds hebben we begin dit jaar enkele peterschappen verloren. Ben jij gemotiveerd
om ons daarin te helpen ??? Contacteer ons gerust op info@HappyHomeKenya.org alvorens een
steunactie te ondernemen. Wij zullen jou actie effectief ondersteunen.

Vrijwilliger in Kenia ?
Wij verwelkomen vrijwilliger in Happy Home, die zich willen engageren voor een verblijf van minstens
drie maanden in het weeshuis. Vrijwilligers kunnen helpen bij de administratie van het weeshuis,
kunnen de kinderen helpen met hun huiswerk of met bijlessen. Zij nemen deel aan de animatie en
organiseren activiteiten, … en rapporteren hun ervaring in nieuwsbrieven. Kandidaat? Lees eerst
zorgvuldig de betreffende info op onze website en richt dan je kandidatuur met CV en motivatiebrief
naar Isabelle@HappyHomeKenya.org, ruim twee maanden voor de geplande vertrekdatum.

Vrijwilliger in België ?
We hebben altijd handen tekort voor administratie, enz. Heb je wat vrije tijd aan te bieden?
Contacteer ons op info@HappyHomeKenya.org
www.HappyHomeKenya.org

—

info@HappyHomeKenya.org

Ik wil graag helpen !!!
♥ Donor-formulier:

Donor contact EUROPA
Christian Vandeplas (NL-FR-ENG)
[Christian@HappyHomeKenya.org]
Rue Fond Thirion 61, 1410-Waterloo
T 02.354.74.41 Fax 067.34.69.11
Roel Merckx [roel.merckx@ees.kuleuven.be]

Donor contact USA
Ed Sulzberger [Edsulzberger@happyhomekenya.org]
4012 Pirates Beach, Galveston, Texas, 77554
T 1-409-737-1388

Donor contact CANADA
François Dubé [Francois@HappyHomeKenya.org]
Tel (514) 495-7927
Isabelle Vandeplas [Isabelle@HappyHomeKenya.org]
Edouard Lelievre-Douyon[Edouard@HappyHomeKenya.org]

info@HappyHomeKenya.org

Mr/Mevr : …………………………………………………………………………..………..
Volledig adres: ………………………………………………………………………………
Tel / E-mail: ………………………………………………………………………………..

□ Ik neem hierbij het peterschap van een weeskindje volledig op mij, en schrijf
maandelijks een bedrag van 30-EUR over.

□ Ik wil permanent bijdragen tot een onderdak en zorg in een familiale omgeving
voor de weeskinderen. Ik schrijf maandelijks een bedrag van …..…….-EUR over.

□ Ik doe hierbij een eenmalige schenking van ………..…-EUR om de renovatie
en de projecten van het weeshuis Happy Home te ondersteunen.
In geval van stopzetting van mijn peterschap, zal ik Happy Home hiervan minstens
twee maanden op voorhand op de hoogte brengen, om hen zo toe te laten een
vervangingssponsor te vinden.
Stort aub je bijdrage op bankrekening 979-3261073-35 van vzw A.M.I.E,
Diestseweg 95, 2440 Geel. (IBAN: BE57 9793 2610 7335 - BIC: ARSPBE22)

□ Ik ontvang graag een fiscaal attest (vanaf 40€/jaar).

www.HappyHomeKenya.org

Bezoek ons op :
Happy
(Kenya)
HappyHome
HomeOrphanage
Orphanage
(Kenya)

Datum, …………………………., Handtekening:
Terug te sturen naar:
Chris Vandeplas, r. Fond Thirion 61 -1410 Waterloo of fax 067.34.69.11

Pas op voor fraude !!!
Wij werven ENKEL fondsen via de officiële Happy Home bankrekeningen in
Kenia, België, USA en Canada.
We kregen vorige week te horen dat er via Facebook fondsenwerving
gedaan wordt in naam van Happy Home door een onbekend iemand. Die
persoon vraagt via en fictieve email (happyhome.orphanage@yahoo.com)
om fondsen te sturen via Western Union of via bankoverschrijving naar
een andere rekening dan die op de website, met het excuse dat die
rekeningen tijdelijk buiten gebruik zijn. KIJK DUS ALTIJD NA OP ONZE
SITE VOORALEER JE GELD STORT.
Gelieve ons te contacteren indien u fraude bespeurt via
isabelle@happyhomekenya.org
(andere
fondsenwervings
activiteiten, websites, emails, bankrekeningen, enz.)

