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Beste allemaal,
Dit is de 2e BAJA nieuwsbrief in 2016.
Ook in deze periode: mei, juni , juli en augustus zijn we weer actief geweest om het
keukentjes-project tot een goed einde te brengen.
Het zou fijn zijn als men in Kenia voor december al mag starten met de bouw hiervan.
Hiervoor moeten we wachten tot de Wilde ganzen een goedkeuring geeft omdat het totale
geldbedrag bij hen is aangekomen.
Stilzitten is er dus niet bij. Maar ook het Keniaanse BAJA-bestuur is erg actief en willen vooruit
met het totale schoolproject. Het gaat nog om de laatste 7 keukens.
En dan wil ik, Corry, in December naar Kenia gaan om te bekijken en te bespreken wat er
allemaal gedaan is in het afgelopen jaar. In Kenia is het bestuur druk bezig geweest om het
banken-project af te krijgen. Want in de tijd dat wij in Nederland aan het keuken-project
werken, zijn zij met de schoolbanken bezig.
2 Bredase dames van de ZWO; Hannie en Henriette willen graag in december mee naar
Kenia gaan. Zij zijn beiden van de ZWO in Breda. 5 Kerkgemeenschappen zullen op
Startzondag (11/9) beginnen met het ondersteunen van Stichting BAJA. En deze dames willen
nu graag met eigen ogen gaan zien waar hun Kerkgemeenschappen bij BAJA aan bijdragen.
U leest het in deze nieuwsbrief
Dan zijn we als BAJA enkele keren voor de radio geweest. Om weer te vertellen wat we al
gedaan hebben en hoe onze toekomst eruit zou kunnen zien. Dit via Zuidwest FM in Bergen
op Zoom / Roosendaal en Local+ in Etten- Leur. Dat waren leuke ervaringen.
Het 'geitenproject' loop goed. 60 dames, verdeeld in 3 geregistreerde groepen uit 3 regio's zijn
er actief mee bezig. In december horen we er meer van. Er zijn ook enkele vragen vanuit
Etten-Leurse gemeenschap om te bezien wat er nog meer mogelijk is met dit geitenproject
De pilot van het wakawaka (solarlampen) project is afgewerkt. We hebben de ervaringen
hiermee, in een verslag vanuit Kenia terug ontvangen. Ook zijn de problemen ervan benoemd.
Dit is doorgestuurd naar de Wilde Ganzen, omdat zij BAJA uitgenodigd had om hieraan mee
te doen.
Dus al met al toch wel een drukke periode voor de beide BAJA besturen.
Hartelijke groeten namens het hele BAJA bestuur,
Corry Musters-Hendrikx vz
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Financieel praatje:
Ook in de zomervakantie heeft BAJA weer diverse activiteiten uitgevoerd en daarmee een
aardig bedrag voor de 7 keukentjes opgehaald. Het totaalbedrag is opgelopen naar €19.245,dus we zijn al een flink eind op weg naar de € 22.670,- die wij zelf bij elkaar moeten krijgen.
De Wilde Ganzen vult dan het restant aan en hopelijk kunnen we dan begin november de
keukens gaan bouwen.
Wij houden u weer graag op de hoogte van de financiële ontwikkelingen van stichting BAJA
en ons streven is nog steeds, om van elke euro via Wilde Ganzen anderhalve euro te maken!
Graag wil ik jullie weer hartelijk danken voor uw financiële steun aan BAJA.
Wilma Pleune, penningmeester.
Geacht bestuur,
Op 17 mei jl. heb ik samen met dhr. Lou
Schilder de controle uitgevoerd over de
financiële administratie van 2015 van
Stichting Baja. De overlegde informatie gaf
een helder beeld van de samenstelling van
het vermogen per 31-12-2015 en van de
exploitatie over 2015.
Tevens zijn de door ons gestelde vragen naar
behoren beantwoord. Wij adviseren het
bestuur
om
de
penningmeester
te
dechargeren voor het gevoerde beleid in
2015.
Namens de kascommissie,
Mario Vugts
Naar aanleiding van bovenstaande: Onze dank aan onze penningmeester Wilma Pleune en
aan onze coördinator- en financiële man in Kenia; Mr. Mathews Aloma Adalo voor het keurig
verwerken van de financiën in 2015.
En daarom wil ik hen beiden dechargeren voor het gevoerde beleid in 2015.
Corry Musters-Hendrikx vz
Banken-project:
In dezelfde tijd dat we hier hard aan het werk zijn om de financiën voor het keuken-project bij
elkaar te krijgen, is men in Kenia hard aan het werk om het bankjes-project uit te voeren.
5 lokale timmermannen, die dichtbij de scholen wonen, maken met behulp van ouders deze
bankjes. In totaal zijn het 1299 bankjes die we voor al onze scholen nodig hebben. Sommige
scholen zijn reeds in enkele klassen van bankjes voorzien.
Nu dus worden de laatsten gemaakt en dan kan men met het Keuken-project beginnen.

Vlnr Mark, Mathews en Consolata controleren de
banken

De banken worden in de scholen opgeslagen en
het vernissen kan beginnen.

Activiteiten in samenwerking met de Wilde Ganzen:
Stichting BAJA heeft verschillende activiteiten in samenwerking met de Wilde Ganzen.
De laatste waren vooral gericht op het keukenproject.
Verder:
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 Uitleg van een cursus die aan ‘t bestuur in Kenia gegeven gaat worden:
Op 16 september is er in Utrecht een uitleg van de cursus die Wilde Ganzen van plan is te
gaan geven in Kenia aan de bestuurders van Projecten. Hierdoor leren zij hoe geld / giften te
verwerven in eigen land. Omdat ons bestuur dit ook graag zelf wil gaan doen hebben we hen
opgegeven om deze cursus te gaan volgen. Van te voren krijgen we in Nederland te horen
hoe dit zal gaan plaatsvinden en welke voorwaarden hiervoor zullen gelden.
 De wakawaka pilot:
BAJA Kenia heeft 100 Wakawaka lampen besteld. Deze zijn verkocht voor 2500 KSH.
Hierdoor konden zij ook hun vervoerskosten declareren. De mensen konden deze lampen
kopen en in kleinere bedragen afbetalen.
In een verslag hebben onze bestuursleden vermeld, wat zij als een probleem in deze pilot
zagen. Bijv. er waren enkele doosjes die vanuit Nairobi kwamen, zonder een lampje erin.
Dus de vraag is gekomen: Wordt deze lading voor de verzending daar niet gecontroleerd?
Met hun (en onze) opmerkingen kan de Wilde Ganzen verder als men dit op grotere schaal
wil invoeren.
 Het keuken- project:
Het keuken project loopt voortvarend.
Binnenkort zijn er nog enkele activiteiten waarvan we de
opbrengsten er nog bij kunnen tellen. U ziet in het financiële
praatje wat we nog nodig hebben.
Onze hartelijke dank aan mevr. Hannie B die voor een hele grote
gift heeft gezorgd.
En ook heeft ze BAJA aangeprezen bij de Diaconie in Breda.
Hierdoor mogen we BAJA presenteren op de startzondag van de 5
kerkgemeenschappen.
Hartelijk dank voor deze bemiddeling aan Hannie
Foto: Jetty en Hannie

Zuidwest FM in Bergen op Zoom
met Thomas

Kleertjes, sjaals, mutsjes voor de
Vrouwen-naaiclub in R'daal

Local + in Etten- Leur met Con,
Koen en Toos

Jumbo: Spek de kas
van je club

1e Communiegroep in Steenbergen

 De Jumbo actie:
'Spek de kas van je club'. Het bracht voor BAJA een mooie gift op.
Hartelijk dank aan allen die BAJA ook via de Jumbo-actie gesteund hebben.
Stichtingbaja.nederland@gmail.com
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 Zending Wereld Diaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Op startzondag, op 11 september, zal er in de 5 kerkgemeenschappen in Prinsenbeek ,
Prinsenhage, t Ginneken en in Breda aandacht besteed worden aan Stichting BAJA.
In de diensten zal BAJA een verhaal vertellen met een Power Point Presentatie waarin
verteld wordt over het ontstaan en bezigheden van Stichting BAJA in Kenia.
Vervolgens wordt er ook een verkoop van Keniaanse spullen gehouden. De opbrengst is
voor het keuken project.
Reis naar Kenia in december:
Op 1 december zullen door Corrie de koffers weer gepakt zijn om naar Kenia af te reizen. Er
moet nog veel voor georganiseerd worden, maar we hebben daar nog even de tijd voor.
Deze keer gaan er naar het Zuidelijke halfrond twee dames uit Breda mee.
Mevr. Hannie Bouman en mevr. Henrieke de Bruin, beide lid van een bovengemelde
kerkgemeenschap. Zij willen graag mee om te bekijken wat en hoe BAJA al gebouwd heeft
in Kenia en ook hoe ons bestuur daar werkt. Ik ben ook erg benieuwd hoe het met onze
bestuursleden daar nu gaat. Via de computer en telefoon hebben we wel contact, maar door
daar zelf weer aanwezig zijn, is er tijd voor een goed gesprek en te horen hoe met hen en
hun familie gaat.
In deze reis, zo hopen we, zullen we ook al een paar nieuwe keukens die via het project
gebouwd worden, kunnen gaan bekijken.
We zullen de binnenlanden ingaan over de hobbelige wegen. Hopelijk is het droog en valt er
geen tropische regenbui, waardoor we anders in de modder komen vast te zitten. Dat blijft
altijd weer spannend.
Ook gaan we bij Dr. Mama Sara Obama op bezoek, want ook daar in Alego Kogelo wordt
een nieuwe keuken bij de basisschool gebouwd. Een andere organisatie heeft inmiddels
deze school opgeknapt.
Graag wouden we in het guesthouse in Rangala bij het weeshuis, willen overnachten. Daar
is het rustig en kunnen we ons een beetje terugtrekken als dat nodig is. Een eerste reis geeft
veel nieuwe indrukken en dat kan erg vermoeiend zijn.
Ook gaan we natuurlijk naar de laatst gebouwde scholen kijken. Hoe functioneren deze en
hoe worden door de mensen daar de scholen onderhouden.
Het geiten project zal ook aandacht krijgen. Hoe doen ze het. Zijn er al geitjes geboren en
zijn die doorgegeven aan leden die nog geen geit hadden. Is er ook al een afnemer van de
melk gevonden. Kortom ik ben erg benieuwd hoe het daar mee gaat.
En een en ander met eigen ogen kunnen bekijken, geeft een beter beeld hoe het functioneert
Wellicht gaan Henrieke en Hannie nog op een korte safari. Op die dag zal ik naar
de graduation / diplomering op de universiteit van Nicholas, 'onze' zoon gaan. Hij is zover dat
hij nu zelf zijn vervolgstudie zal gaan financieren. Ben heel benieuwd hoe dat zal zijn. En of
zijn moeder, die heel slecht ziet en hoort, er ook bij zal kunnen zijn. Dat zal zijn grootste
cadeau zijn, denk ik. U hoort van deze reis in een van de volgende nieuwsbrieven.
Activiteiten:
21 mei
Mei/Juni
3 Juli
13 juli
27 juli
19 Augustus
8+11September
16 September
28 September
30 Oktober
1-18 December
19 December

Uitreiking actie: Spek de kas van je club
Presentatie en in ontvangst nemen van envelop van de Communicanten in de
Vredeskerk in Steenbergen
Interview op Zuidwester FM Met Thomas
Presentatie BAJA aan de Rotary in Steenbergen
BAJA vertegenwoordigd bij de Vrouwennaaiclub in R'daal met mutsjes, jurkjes etc
Interview bij Local+ bij Local FM in Etten-Leur
Startzondag presentatie van BAJA in de 5 kerken van de Bredase ZWO /Diaconie
Training lokale fondswerving uitleg door Wilde Ganzen
Presentatie BAJA aan de Rotary in Zevenbergen
Stand in Grote Kerk in Breda voor BAJA
Reis naar Kenia door Corry, Hannie en Henriette
Opluisteren kerstviering /-avond voor de Vrouwen van Nu in Etten-Leur
Wordt vervolgd
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