Nieuwsbrief : Stichting BAJA
Januari, Februari, Maart April 2016.

13e jaargang no. 1

Bouwen Aan, voor en met, Jeugd in Afrika
Voorzitter:
Corry Musters-Hendrikx
Tel. 0647800928.
Secretaris:
Martha Zengerink-Bak
Penningmeester:
Wilma Pleune-van Dommele
Alg. bestuurslid:
Jetty Hoefnagels
Mariëtte Hendrikx

www.stichtingbaja.nl

Rekening nr:
NL31ABNA0457.9688.18

Secretariaat:
stichtingbaja.nl@gmail.com

Beste lezer van de 1e nieuwsbrief in 2016,
Het jaar 2016 is alweer 4 maanden oud.
BAJA werkt onverminderd voort aan de activiteiten die nodig zijn om het keukentjesproject tot
een goed einde te brengen.
**De BAJA bestuursleden in Kenia zijn momenteel druk bezig om het schoolbankenproject in
goede banen te leiden, evenals om het wakawaka / solarlampen pilot project van de Wilde
Ganzen af te ronden.
**De giften van onze vaste donors komen nog steeds binnen en deze kunnen we toevoegen
aan het totaalbedrag wat nodig is om de keukentjes te bouwen.
Tot oktober dit jaar kunnen we allerlei activiteiten doen om de benodigde € 34.000 (waarvan
BAJA € 22.600) bij elkaar te krijgen. Een hele verantwoording, maar we blijven ons best doen.
In het financiële praatje leest u er meer over.
**Dan zijn er weer de dames van de Vrouwen van Nu in Zundert. Zij hebben de hele winter
door jurkjes, broekjes, tasjes en dekentjes gemaakt. We nemen de grootste jurkjes mee voor
de kinderen van Rangala babyhome. Zij hebben alleen schooluniformen en dan kunnen ze in
hun vrije tijd ook een wat anders dragen.
**De dames in Raamsdonksveer zijn afgelopen winter erg actief aan het breien en haken
geslagen. Ook hier gaan we weer enkele dozen met mutsjes, sjaals, truien ophalen.
U gelooft het wellicht niet, maar als het in Kenia 15 - 18 graden is, lopen de mensen met dikke
vesten en truien aan en mutsen op. (Als ze er een hebben natuurlijk)
** In December 2015 hebben we een hele leuke Kerstmarkt gehad in de Klankhof in Etten-Leur.
De kinderen verkochten hun eigengemaakte spulletjes aan ouders, opa's, oma's en buren. Een
verslagje erover in deze nieuwsbrief.
**De mensen in Steenbergen zijn erg BAJA-gezind. We mochten een paar keer een presentatie
geven bij meerdere organisaties, nl. voor de Wereldwinkel, voor de Vrouwen van Nu en voor de
1e Communicanten. U leest erover in deze nieuwsbrief.
**Eind April vertrekt de 18e groep met studenten van het Kellebeek College naar Kenia.
Met een van deze studenten kunnen we spulletjes meegeven die ze aan het BAJA bestuur in
Kenia zullen overhandigen.
Consolata is bestuurslid van BAJA en is ook de Keniaanse coach van de Kellebeek studenten
in Kenia.
** En weer komen er 3 geiten bij. Een Lieke, Jopie en Josefien. Dank aan de sponsors van
deze geiten. De foto's van de geiten met naam komen zo spoedig mogelijk naar de sponsors.
** BAJA doet mee met de actie: 'Spek je clubkas' bij de Jumbo in Etten-Leur.
Hartelijke groeten namens het totale BAJA bestuursteam;
Corry Musters-Hendrikx vz
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Financieel praatje:
Dit is alweer het 1e financiële praatje voor de 1e nieuwsbrief in 2016 en dat betekent dat het ook
weer tijd is voor een kascontrole, over het boekjaar 2015. De Keniaanse boekhouding heb ik
begin maart jl. ontvangen en alles is akkoord bevonden. Het ziet er allemaal prima en
overzichtelijk uit. Dank aan Mathews Oloma!
De kascontrole van de totale financiële boekhouding kan nu in mei a.s. plaatsvinden.
Ondertussen zijn we druk bezig om € 22.600,- bij elkaar te krijgen voor het realiseren van de
keukentjes bij elke BAJA school. In tegenstelling tot de eerdere berichten gaat Wilde Ganzen
ook dit project steunen met een premie en dat is natuurlijk geweldig! We hebben tot en met
september a.s. de tijd om bovengenoemd bedrag bij elkaar te krijgen en we zijn nu bijna op de
helft van dit bedrag, dus nog genoeg werk aan de winkel! Afgelopen week kregen we een mooi
bericht dat een Etten-Leurse Stichting, die ons al jaren steunt, ook dit project weer wil steunen
en daar zijn we weer heel erg blij mee.
We vinden het sowieso elke keer weer fantastisch dat u onze projecten blijft steunen. Alle
giften, groot of klein, dragen hun steentje bij aan het geluk van de Keniaanse kinderen en dat is
natuurlijk helemaal super!!
Uiteraard houden wij u, door middel van onze nieuwsbrieven, van de voortgang op de hoogte.
Mede namens het bestuur, heel veel dank voor alle giften en het in ons gestelde vertrouwen!
Wilma Pleune, penningmeester.
Kerstmarkt op basisschool De Klankhof in Etten-Leur:
Donderdag 17 december was het zover.
De kinderen van De Klankhof hadden allerlei kerstspulletjes gemaakt die ze vanaf 17.00 uur
konden verkopen aan hun ouders, oma's opa's en buren. Heel enthousiaste kinderen trokken
hun ouders mee naar de locatie in de school waar hun eigengemaakte spulletjes te koop
stonden. Er waren kerststukjes, kerstboomversierselen, engeltjes, allerlei lekkers zoals cakes
versieren, soep, chocolademelk, koffie met taart. En de opbrengst was voor BAJA!
Natuurlijk was BAJA ook aanwezig met sieraden en tassen uit Kenia en kerstspulletjes om te
verkopen.

Zelfgemaakte kerststukjes werden verkocht

rotse ouders

Kerstboomversiersels van
de jongste kleuters

Vele ouders kwamen naar de kerstmarkt

BAJA was er zelf ook met een kraam
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Ook kwamen er meerdere kinderen van de school spulletjes kopen bij onze BAJA kraam.
Vooral de Keniaanse gevlochten armbandjes waren in trek.
Al met al was het een heel gezellige en zeer drukke avond.
Op 14 januari mochten we met het BAJA bestuur de cheque in ontvangst komen nemen. Maar
liefst €1175 mochten we in ontvangst nemen!
HARTELIJK DANK AAN DE LEERKRACHTEN EN KINDEREN VAN DE KLANKHOF!!!
Presentaties in Steenbergen:
De Wereldwinkel:
De Wereldwinkel in Steenbergen heeft ieder
jaar een goed doel gekozen voor het geld
wat men als extra in de winkel ontvangt. Dit
jaar was het Stichting BAJA.
Omdat men graag wilde weten wat en hoe
BAJA te werk gaat in Kenia hebben zij een
presentatie aangevraagd.
Ook spaart de gemeenschap in Steenbergen
nog steeds postzegels voor BAJA.
Hartelijk Bedankt
Wereldwinkel Steenbergen!
De 1e Communiegroep:

De kinderen luisteren aandachtig naar de verhalen

over hoe kinderen leven in Kenia

De Vrouwen van Nu:

Opbrengst Vr v Nu was € 75

Bestuursleden van de Vrouwen v. Nu uit Steenbergen.

Bij deze presentaties werd een PowerPointPresentatie gehouden, aangepast aan de groep
waar het voor bedoeld was. Soms in Keniaanse kledij.
Iedere avond werd een bedrag voor het keukentjesproject gegeven.
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'Spek je clubkas' bij de Jumbo:
BAJA heeft ook ingetekend om mee te doen met de actie bij de
Jumbo. Ook u kunt hierbij mee helpen. Als u boodschappen
gedaan heeft krijgt u een wit bonnetje waarmee u een van de
doelen in deze actie kunt ondersteunen. Ook Stichting BAJA
staat hierbij.
Wij hebben enkel de titel : Stichting BAJA.
Er staat geen 'Kenia project' in de titel.

KBO Paasviering met een collecte voor
BAJA:
Op 21 maart was de Paasviering van de KBO
uit Etten.
De collecte was voor Stichting BAJA.
Er waren zo’n 150 mensen aanwezig.
De collecte bracht € 260,30 op.
Deze actie loopt ook via de Wilde Ganzen die
het bedrag met 1/3 vermeerdert.
Hartelijke Dank aan de KBO uit Etten-Leur!

Mutsen, jurkjes en sjaals en truien voor Kenia:
Dames in Klein Zundert en Raamsdonksveer
breien en naaien de hele winter voor Keniaanse
kinderen. Voor henzelf is het een gezellige
sociale bezigheid en voor de kinderen in Kenia
een uitkomst. Zij zijn er heel blij mee.
Op Facebook: Stichting BAJA en op onze
website www.stichtingbaja.nl ziet u foto's van de
kinderen met de jurkjes en mutsjes.
Foto: Een klein deel van de spulletjes voor Kenia

Wat doen we met deze spullen? Omdat we steeds maar een beperkte hoeveelheid gewicht
aan koffers mee mogen nemen, zoeken we al deze spulletjes uit en kijken we naar wat de
vraag is in Kenia. Al deze spulletjes kunnen we dus gebruiken. De rest die we niet mee
kunnen nemen gaat naar de projecten van Broeder Willy Mosselman in Essen.
Broeder Willy ondersteunt projecten in de hele wereld door containers met spullen op te
sturen naar projecten die hierom vragen. Dat heb ik ook besproken met de dames in Zundert
en Raamsdonksveer en zij vinden dat een prima idee.
Activiteiten:
Jan.t/m April
14 januari
3 Februari
16 Maart
16 Maart.
31mrt - mei
21 maart
Meimaand
Meimaand

Iedere 2e zaterdag v.d. maand zingen en vertellen over BAJA in Aeneas + collecte
Ontvangst van de opbrengst van de kerstmarkt in basisschool de Klankhof
Presentatie aan de medewerkers van de Wereldwinkel in Steenbergen
Presentatie aan de Communicanten van de Vredeskerk in Steenbergen.
Presentatie aan de Vrouwen van Nu in Steenbergen.
BAJA doet mee met de actie 'Spek je Clubkas' bij de Jumbo.
KBO Paasviering met een collecte voor BAJA
Communicanten in Steenbergen geven hun gift van heitje voor karweitje voor BAJA
Weer een aantal dozen ophalen met mutsen en sjaals in Raamsdonksveer
Wordt vervolgd
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