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Beste lezers van de 3e BAJA Nieuwsbrief in 2016,
Weer een laatste nieuwsbrief van 2016, een jaar wat voorbij gevlogen is.
Ook voor BAJA een jaar met veel activiteiten. We hebben hard gewerkt om het benodigde
geld bij elkaar te krijgen. U leest het in het financiële praatje.
En meer is er nog gelukt. U leest in deze nieuwsbrief ook over het banken project. We houden
niet van stilzitten, dus tijdens de keukentjes actie in Nederland hebben we ook een
schoolbanken project in Kenia gedaan. Alle kinderen kunnen nu op banken zitten in de BAJAscholen. Geen jiggers (zandvlooien) meer die in de billetjes van de leerlingen bijten als ze op
de grond moesten zitten.
Met BAJA mensen in Nederland hebben we weer enkele presentaties gedaan. Voor de Rotary
in Steenbergen en Zevenbergen.. Van de laatste mochten we een mooie gift ontvangen en dat
maakte het keukenproject compleet. Ook in het Amhia ziekenhuis is de kerstmarkt geweest.
Ook ben ik weer naar Kenia geweest. Voor de 26ste keer richting het Zuiden. En deze keer
gingen er 2 dames uit Breda mee. Dat heeft u ook in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen.
Mevr. Hannie Bouman en Mevr. Henrieke de Bruin gingen mee naar Kenia om met eigen
ogen te kunnen zien wat er allemaal gedaan is en hoe het er nu allemaal uit ziet. Het is voor
beiden de eerste keer dat zij in Kenia waren.
Zij hebben samen al wel veel gereisd, o.a. naar Zuid Afrika en Suriname. U leest een kort
reisverslag in deze nieuwsbrief.
Het geitenproject loopt heel goed. Er waren nu weer vele sponsoren die een geit sponsorden.
Zij ontvangen de foto met op de buik van de geit hun naam. Een foto ziet u in deze
nieuwsbrief.
Tevens kregen we veel spullen om mee te nemen naar de binnenlanden en die werden weer
met veel gejuich ontvangen. Een voetbaltenue voor een schoolteam, 2 laptops voor onze
coordinatoren daar en potloden, jurkjes dassen, sjaals.
We mochten een grote gift ontvangen van een sponsor uit Belgie. Tevens van bedrijven die
iets te vieren hadden. U leest het allemaal in deze nieuwsbrief.
Voor de komende tijd wensen wij u hele fijne Kerstdagen en een gezellige jaarwisseling en
een gezegend 2017 met een goede gezondheid.
Beide commissies: Consolata Ooko Akoth, Mathews Aloma Odalo, Mark Bernard Otieno,
Wilma Pleune van Dommele, Martha Zengerink-Bak, Mariette Hendrikx, Jetty Hoefnagels
Corry Musters-Hendrikx vz
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Financieel praatje:
Financieel gezien was 2016 voor BAJA weer een prima jaar! Zoals u in onze nieuwsbrieven
heeft kunnen lezen, was 2016 ook weer een heel actief jaar. Want van Wilde Ganzen kregen
we in september jl. de goedkeuring voor de bouw van 7 keukentjes met een aanvulling tot de
benodigde € 34.000,-. Op dit moment werken we in Kenia aan het realiseren van deze 7
keukentjes. Daarnaast zijn er voor alle BAJA scholen, schoolbanken gerealiseerd door de
plaatselijke timmermannen aldaar. Een investering van € 35.000,-. Ook het geiten project en
de “schoolfees” investeringen waren van harte welkom. Zodoende hebben we weer veel
Keniaanse mensen werkzaamheden voor BAJA kunnen laten verrichten.
Het jaar 2016 is bijna om en met veel vertrouwen kijken we uit naar 2017. Nu onze
doelstelling, na het afronden van bovenstaande werkzaamheden, behaald is beraden we ons,
in samenspraak met onze Keniaanse bestuursleden, op de toekomst van BAJA.
Voor alle giften, klein en groot, die wij dit jaar van u weer mochten ontvangen, en het
vertrouwen in onze stichting, wil ik u mede namens alle Nederlandse- en Keniaanse
bestuursleden, heel hartelijk danken.
Wilma Pleune, penningmeester.
Het bankenproject:
1299 banken zijn er afgelopen tijd getimmerd door de
vakmannen / the carpenters in Ugunja en omstreken.
5 timmermannen waren uitgenodigd om de banken
samen te maken. Maar ze moesten hetzelfde er uit
zien. Er zijn 2 voorbeelden gemaakt en deze maakten
ze na. De banken zijn nu klaar en staan in de scholen.
Geen enkel kind / student hoeft nu nog op de grond te
zitten wat natuurlijk, vooral als het regent een grote
verbetering is.
De breiclub in Geertruidenberg:
Iedere maandag zitten de dames: Dini, Adri,
Nel en Annie uit Geertruidenberg te breien en
te naaien om leuke dingen zoals sjaals,
mutsjes, allerlei knuffels en kleurige dekentjes
te maken die mee naar Kenia kunnen voor het
weeshuis in Rangala of voor gezinnen die het
nodig hebben.
Om de paar maanden belt Dini me op om te
vertellen dat ze weer enkele dozen klaar heeft
staan om op te halen. Ik heb hen verteld dat ik
veel mee kan nemen en de rest gaat naar de
projecten van Broeder Willy in Essen.
Het geitenproject:
We wilden nog enkele geitjes erbij hebben zodat de
geitenhoeders sneller ieder een geit zouden hebben. Dan
kunnen ze immers met 'samenwerken' beginnen. En niet te
geloven!!!! Op mijn reis naar Kenia hebben we er zo'n 20
geiten bij kunnen kopen. Alle sponsors krijgen een foto met
geit / bok met naam op de buik geplakt met de
verzorg(st)er die haar / hem vasthoudt. (In Kenia noemen
ze die goats and Billy-goats.)
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Goede Doelendag op de KSE in Etten-Leur:
Op de KSE in Etten-Leur hebben Wilma en Martha
in de middagpauzes de leerlingen geprobeerd
enthousiast te maken om voor onze Stichting BAJA
te kiezen op de Goede Doelendag die 23 december
wordt gehouden. Het was leuk om in gesprek te
gaan met de pubers!
De opbrengst van deze dag is nog niet bekend bij
het uitgeven van deze nieuwsbrief. U leest hierover
in onze volgende nieuwsbrief in 2017.
Alvast bedankt KSE!
Martha Zengerink,secretaris
De ZWO uit Breda:
De Protestantse Gemeente Breda (ZWO) heeft Stichting BAJA gekozen als 'goed doel' in
2016-2017. Hiervoor hebben ze allerlei activiteiten georganiseerd om geld bijeen te krijgen.
Het is een heel actieve kerkgemeenschap die bestaat uit meerdere kerken in Breda en
Prinsenbeek.
Ook heeft BAJA onlangs een presentatie verzorgd in de Lucaskerk in Breda via een
PowerPoint Presentatie. Het koor had een Keniaans lied ingestudeerd. Nu gaan de mensen
zelf ook nog verder omdat men voor 1 keuken wil gaan.
Wilt u meer over deze activiteiten, ga dan naar:
http://www.protestantsegemeentebreda.nl/index.php/diaconie/zwo/1042-zwo-project-20162017
Kerstmarkt in Het Amphia in Breda:
Op 20 december heeft BAJA een stand in het
Amphia ziekenhuis boven in het restaurant.
Hier kunnen alle werknemers en vrijwilligers
komen kijken of ze iets van hun gading kunnen
vinden voor kerstmis. De kerstmarkt werd druk
bezocht. Ook de stand van BAJA genoot veel
belangstelling. Omdat we veel kerststallen
hadden meegebracht die een aparte vorm
hadden wilden de bezoekers deze graag
afnemen
Kerstavond in Etten-leur bij ' Vrouwen van nu'.
Op 19 december was de kerstavond voor de dames van: 'Vrouwen van nu'.
Corry mocht eerst een presentatie houden over haar reis naar Kenia en het BAJA project.
Vervolgens werden er tijdens een levend kerststal-spel nog kerstliederen gezongen. Ook
werd er nog de naam van een nieuwe geit verloot. De nieuwe geit gaat RIA heten. Al met al
een heel gezellige en sfeervolle avond waar vele leden van Vrouwen van Nu aanwezig
waren.
Verrassing van Fa Theunisse BV in Fijnaart.
Stichting BAJA werd verrast met een grote gift van
Fa. Theunisse BV die haar40-jarig bestaan vierde.
Via broer Piet Hendrikx en een eerdere actie van
BAJA in Fijnaart werd de basis gelegd voor deze
happening door de jubilerende Firma.
Een gift van €2000 mochten we op deze speciale dag
in ontvangst komen nemen. FA Theunisse, Hartelijk
bedankt voor de grote verrassing!
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De reis naar Kenia van 1 - 18 december 2016:
Op 1 december vertrokken we (Hannie en ik) via Antwerpen naar Schiphol om daar met de
nachtvlucht naar Nairobi te vliegen. Een heel gesjouw met de 3 koffers en een rugzak die ik
mee kon nemen. Veel nieuwe spulletjes hebben we gesponsord gekregen voor de scholen
en de kinderen. Maar na een nachtvlucht kwamen we bij het busstation en vertrokken we
met een hele chique bus met VIP-stoelen en een film/ cinema naar Kisumu.
Na enkele dagen gerelaxt te hebben kwam Henrieke aan. We zijn naar een Belgisch project
in Oyugis gaan kijken. Na een hartelijke ontvangst hebben we een rondleiding en een goed
gesprek gehad over het draaiende project. We hebben er goeie ideeën opgedaan voor een
mogelijke volgende stap voor het BAJA-project. Daarna zijn we naar Rangala Baby Home
vertrokken waar we verbleven in het guesthouse.
Er was daar geen stromend water, dus we moesten ons douchen
met een blikje en een emmer (regen-) water. Brrr, toch wel heel
koud 's morgens. We hebben 2 keer een BAJA vergadering
gehouden om goed te bespreken wat de volgende plannen
worden. Ook heeft Hannie de Johanna-kitchen bij de Rambulla
Primary school geopend. Er was n.l. een grote gift via de Wilde
Ganzen binnengekomen voor het BAJA- keukenproject van een
Belgische mevrouw Johanna. Hannie haar doopnaam is ook
Johanna.
En we hebben ook deze keer weer een bezoek gebracht bij
Mama Sara Obama in Alego Kogelo. Mama Sara was erg blij dat
we weer iets bij ‘haar' school kwamen doen. Ze had een grote
emmer met rijpe mango's voor het Babyhome.
Vervolgens hebben de headteacher Mr. Manasses en ik samen symbolisch de eerste steen
van de keuken gelegd. De keuken waar ze voor Kerstmis nog mee willen beginnen. Het is nu
vakantie en op 4 januari, als de scholen weer beginnen, willen ze de keuken klaar hebben.
Natuurlijk hebben we little Corry gezien. Ze woont nu in Oyugis bij haar vader. En het gaat
heel goed met haar. (gelukkig)

Hannie en Henrieke zijn een paar dagen op safari geweest. Deze dagen heb ik gebruikt om
nog enkele bezoeken af te leggen bij bekenden in Kisumu en om de laatste zaken voor
BAJA goed te ordenen zodat het bestuur in Nederland snel op de hoogte gebracht kan
worden van de nieuwe ideeën en plannen.
Al met al een goede reis voor BAJA en een gezellige reis met Hannie en Henrieke die voor
het eerst in Kenia waren. Meer info op Facebook Stichting BAJA.
Corry Musters-Hendrikx
Activiteiten:
12 november
13 juli
28 september
29 november
1-18 december
19 december
20 december
23 december

Dozen met truitjes, dassen, sjaals opgehaald uit Geertruidenberg.
Presentatie voor de Rotary in Steenbergen
Presentatie aan de Rotary in Zevenbergen
In ontvangst nemen van gift van een bedrijfsjubileum uit Fijnaart
Reis naar Kenia door Corry, Hannie en Henrieke
Kerstavond opluisteren en presentatie voor de Vrouwen van Nu Etten-Leur
Kerstmarkt in het Amphia Molengracht
Goede Doelendag op de KSE
Wordt vervolgd
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