
Nieuws op Het Bonte Koetje                  
december 

  

Sinterklaas: 
Afgelopen 28 november kwam Sinterklaas langs op Het Bonte Koetje en heeft alle kinderen 
blij gemaakt met heerlijke pepernoten en een leuk cadeautje. 

 

Sint cadeaus: 
We hebben een aantal meldingen ontvangen over de kwaliteit van sommige Sint cadeaus 
onze excuses voor dit ongemak.  

Ruilen en of extra dag: 
Vanaf januari hebben we op een aantal dagen nog ruimte voor extra kindjes. Dus mocht je 
overwegen om van dag te ruilen of afspraken willen maken voor een extra/ruil dag opvang, 
neem dan gerust even contact op met Sabrina ( info@bontekoetje.nl of 0348-448952). 

Nieuwe spullen: 
Zoals jullie misschien al hebben gezien hebben we wat nieuwe materialen aangeschaft 
omdat deze aan vervanging toe waren: 
Een kleine greep uit ons assortiment, nieuwe opbergmanden en een verrijdbare knutselkar 
voor de BSO. Nieuwe kast met toet toet auto’s voor de peutergroep. Wandspellen, rups, 
speelmat, nep groenten, servies speelkeukentje, poppenbedje en een zadelkruk voor de 
leidsters voor de dreumesgroep. Binnen- en buitenbedjes, speelmat spiegel en een 
voedingsstoel voor de babygroep. Voor alle groepen een mooie nieuwe bolderkar. 

 



Mentor: 
Alle kinderen op het Bonte Koetje hebben een mentor. Zij is degene die uw kind regelmatig 
observeert aan de hand van een observatielijst en bij haar kunt u als ouder terecht als u 
behoefte heeft aan een wat uitgebreider gesprek dan alleen de dagelijkse overdracht.  
Omdat er wat verschuivingen in de personeelsbezetting van de groepen heeft plaats 
gevonden kan het zijn dat uw kind een andere mentor krijgt. Indien dat het geval is, zullen 
de leidsters u hierover informeren. Mocht u überhaupt niet weten wie nu de mentor is van 
uw kind, vraag dit dan gerust even na bij één van de vaste leidsters op de groep. 

Kerstlunch: 
Op donderdag 20 december, vrijdag 21 december en maandag 22 december a.s. is er voor 
de kinderen welke deze dag aanwezig zijn een kerstlunch.  De lunch bestaat uit kerststol, 
krentenbollen, kersthagelslag, eieren, chocolademelk en Yogi (en onze standaardproducten). 
We zullen ook rekening houden met kinderen welke een gluten en melk intolerantie hebben. 
We gaan er gezellig dagen van maken op Het Bonte Koetje.  

Feestdagen: 
Wij sluiten op 24 en 31 december om 17.00 uur. 25 december eerste kerstdag en 26 
december tweede kerstdag zijn wij gesloten. 

Nationale Voorleesdagen: 
De nationale voorleesdagen begint op woensdag 23 januari t/m 2 februari 2019. Op 23 
januari starten we rond 9.00 uur met het nationale voorleesontbijt. De kinderen van de 
dreumes- en peutergroep kunnen deze ochtend bij ons ontbijten terwijl er een spannend 
boek wordt voorgelezen. We willen ook vragen of papa’s, mama’s, opa’s en oma’s het leuk 
vinden om één van deze dagen een leuk boek aan de groep(en) voor te lezen.  Als u dit leuk 
vindt kunt u zich aanmelden via de groep(en) of via info@bontekoetje.nl. Onze dank alvast 
hiervoor. 

Kindertehuis Happy Rock door juf Nel van de BSO: 
Zoals de meesten van jullie wel weten heb ik jaren in Kenia gewoond, samen met mijn man 
John en onze 3 kinderen, Joy, Luke en Ben. Ben hebben wij toen hij enkele maanden oud 
was geadopteerd in Kenia. In 2005 hebben mijn man en ik, en een stel vrienden uit Kenia 
een kindertehuis; Happy Rock opgezet in Mombasa. De eerste jaren hebben wij in de buurt 
van Mombasa gewoond. Twee jaar geleden zijn wij met het kindertehuis verhuist naar 
Eldoret, ten westen van Kenia. Deze omgeving is groener en de leefomstandigheden zijn 
beter. Het is gemakkelijker “van de tuin te eten” en ook koeien en kippen te houden. Ook is 
het er veiliger; minder extremisten die “elkaar in de haren zitten”. In september 2018 ben ik 
alleen met onze kinderen teruggekomen naar Nederland zodat zij in Nederland hun studie 
kunnen voltooien. John is in Kenia en werkt aan een nieuw project en het coachen van het 
Happy Rock managementteam. Vanuit Nederland blijf ik ook betrokken bij de organisatie.  
 
Happy Rock zorgt voor kinderen die ziek, verwaarloost of door hun ouders/verzorgers 
verlaten zijn. Het tehuis is geregistreerd in Kenia en werkt samen met de kinderbescherming 
en de politie. Als de politie een kindje vindt wordt het naar de kinderbescherming gebracht, 
die nemen weer contact met ons op om te kijken of we plek hebben, dan halen wij het 



kindje op en krijgen/regelen de benodigde papieren. Wij zoeken dan uit of en waar er nog 
familie is van het kindje en kijken naar mogelijkheden om het kindje terug te plaatsen. 
Mocht het kindje in de buurt geplaatst worden dan volgen we dit kindje. Intussen geven we 
het kindje liefde, aandacht, eten, onderdak, veiligheid, scholing en alles wat een groot gezin 
kan bieden.  
 
Momenteel wonen er 16 kinderen in de leeftijden 2 tot en met 13 jaar in Happy Rock. Vanaf 
5 jaar gaan de kinderen met de bus naar een openbare school en komen s ’middags thuis, 
net als in een groot gezin. Naast de 16 kinderen welke thuis wonen gaan er 12 kinderen naar 
een middelbare school waar ze behalve de vakanties permanent verblijven. Deze middelbare 
scholen staan niet altijd in alle steden dus is inwoning praktischer. In de vakanties gaan 
sommige kinderen naar familie en de andere kinderen komen naar Happy Rock. In totaal 
hebben we voor 60 kinderen gezorgd, waarvan er in die jaren twee kindjes te ziek waren 
door aids en stierven. De andere Hiv-positieve kinderen worden goed begeleid door het 
ziekenhuis en ons team en zijn heerlijk gezond bezig. 
 
Het personeel bestaat uit huismoeders die in dag- en slaapdiensten werken, een bewaker, 
een dame voor de was, en een management bestaande uit een directeur, een manager en 
een maatschappelijk werkster. Als oprichtster van Happy Rock zat ik vanaf het begin in het 
managementteam, maar de laatste 3 jaar coach ik het managementteam. Ook rijd ik de 
kinderen van en naar school, organiseer ik trainingen en meerdere kwaliteitsvasthoudende 
en verhogende activiteiten.  
 
Happy Rock draait geheel op giften, voornamelijk uit Nederland, via kind-sponsoring of 
andere giften. Happy Rock Center is een project van Stichting De Blije Kei. Deze Stichting 
heeft een ambi status en kvk registratie, dit betekend dat we een goedgekeurde organisatie 
zijn en dat de financiële giften via de belasting aftrekbaar zijn. In Kenia krijgen we soms via 
USAID of CHINA AID zakken meel, rijst etc.  
 
Voor meer informatie kunt u kijken op; www.happyrockcenter.com  
Indien u wilt helpen of bijdragen aan de zorg voor onze kinderen kunt u altijd bij mij terecht 
met vragen, ideeën of opmerkingen.  
 
Aankomende week wil ik de kinderen van de BSO een kleine presentatie geven over het 
kindertehuis zodat zij weten waar ik het over heb als ik over “mijn andere kindjes” spreek.  
Als kerstproject gaan we een koffer vullen met 23 kilo aan het liefst spijkerbroeken (maat 
104 t/m 134) en licht/klein speelgoed, het moet tenslotte in een koffer passen. Hiermee 
willen we bewustwording creëren bij de kinderen, ze laten zien dat er kindjes zijn die 
eigenlijk bijna niks hebben en dat niet altijd alles vanzelfsprekend is. Dinsdag 24 december 
ga ik samen met de kinderen een koffer vullen voor “mijn” kinderen in het tehuis en op 27 
december gaat hij het vliegtuig in op weg naar Happy Rock.  

Zwangerschapsverlof Karlijn: 
Karlijn (onze vaste invalkracht) zal met ingang van 4 januari gaan genieten van haar 
zwangerschapsverlof. We wensen Karlijn een fijn verlof toe en we zijn haar zeer dankbaar 
voor het zeer flexibel invullen van alle gaten in het rooster. 



Roos: 
Roos is 12 augustus bevallen van een dochtertje Loren. Haar zwangerschapsverlof is 
afgelopen en ze is sinds 3 december weer aan de slag op de peutergroep op dinsdag, 
woensdag en vrijdag. 

Invalkracht: 
Sinds kort hebben wij een nieuwe invalkracht. Ze heet Tamara en zij is 38 jaar. Tamara heeft 
bijna 20 jaar ervaring in de kinderopvang. Wij zijn erg blij dat ze onze invalpoel wil komen 
versterken. 

 
 
 
 
Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar. 

 
 
Team Het Bonte Koetje. 
 


