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Beste lezers van de 1e BAJA Nieuwsbrief in 2017,
Inmiddels zijn we in April in 2017 en we hebben weer de 1e nieuwsbrief van BAJA in dit jaar.
Omdat de activiteiten door blijven gaan kunnen weer e.e.a. vertellen.
In Kenia is men druk bezig om de 7 nieuwe keukens te bouwen.In december hebben we de
eerste nieuwe keuken bij de Rambuala Primary School geopend. Dat was een hele
happening. Maar inmiddels is men al bezig met de bouw van de 4e en 5e keuken. Omdat in
Kenia een tropisch klimaat is, droogt het cement waar je bijstaat. Dus de muren kunnen snel
gebouwd worden. Maar dat is ook de reden dat de vloeren zolang bewaterd moeten worden.
Het cement moet goed uitharden en dan moet de keuken een week onder water staan.
(Weet ik ook pas nadat we enkele scholen gebouwd hebben) En dat is een heel precies werkje.
Deze week kreeg ik een bericht dat er een weduwe van het geitenproject overleden is. Het
was een mevrouw die met hart en ziel voor haar geit zorgde volgens Consolata. Er zal een
andere persoon de zorg van deze geit overnemen. Er waren nl. geen familieleden die dit van
haar konden overnemen.
Dan hebben we Gerrit, een up-graded bok gekocht. (Dank zij een speciale sponsor die 'Gerrit'
heet) Hij gaat via de dames voor nakomelingen zorgen die meer melk gaan geven. Gerrit is
een Tochenburger bok = melkras. Hoe het verder met Gerrit en de jonge geitjes gaat horen
we later. We hebben wel mooie plannen hiermee zodat ze volledig ingezet kunnen worden.
In de Nederlandse BAJA bijeenkomst hebben we er voor gekozen om weer een mud-school te
gaan verbouwen. Geen grote hal waar de vrouwen bijeenkomen. (zie Financiele praatje in
deze nieuwsbrief.) De Ichinga Primary School die we bezocht hebben was deels van mud en
deels al uit steen opgebouwd. Maar ALLE kinderen zaten op de grond. Er was geen enkele
bank in die school.
BAJA gaat samen met de lokale community het mud gedeelte van de school met stenen
herbouwen. (zie verder in deze nieuwsbrief) De ZWO uit Breda (van de dames die
meegegaan zijn afgelopen december) gaat zorg dragen voor de financien voor deze keuken.
De banken voor deze school worden gemaakt o.a. van de donaties en de collectes van
Aeneas.
De ZWO heeft ook gekozen om bij de Special unit bij de Rambula Primary School (School
voor gehandicapte kinderen) een keuken te bouwen. Hierin kunnen deze kinderen leren
koken, maaltijden klaarmaken, afwassen en ook kleding wassen. Zodat ze dit ook thuis
kunnen doen.
Groeten van 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
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Financieel praatje:
Het financieel jaarverslag 2016 is nagenoeg gereed. Nog een laatste check op het Keniaanse
gedeelte en dan kan de kascontrole weer plaatsvinden.
In Kenia loopt het keukenproject gestaag verder. Alles loopt tot nu toe heel voorspoedig. Ook
het geiten projectje en de “schoolfees” investeringen doen het goed. Zodoende verrichten er
weer heel wat Keniaanse mensen diverse werkzaamheden voor BAJA.
Zoals u bovenstaand en verderop in de nieuwsbrief kunt lezen hebben we in overleg met het
Keniaans bestuur de voorkeur gegeven aan het naleven van onze doelstelling, namelijk
scholen bouwen voor en met Jeugd in Afrika. Daarom hebben we besloten onze grenzen wat
op te rekken en een gedeelte van de Ichinga Primary mudschool net buiten het Magoyagebied, in Sigomere, te gaan verbouwen. Ook bij deze school wordt er dan een keukentje en
schoolbanken gerealiseerd. Een totale investering van circa € 35.000,- en dat betekent ook
weer werk voor de Keniaanse gemeenschap. Uw giften, klein en groot, zijn daarom nog
steeds van harte welkom! Wij danken u hier bij voorbaat voor, ook voor het in ons gestelde
vertrouwen.
Namens alle Nederlandse en Keniaanse bestuursleden, hartelijk dank.
Wilma Pleune, penningmeester.
'Tafels, kasten, stoelen voor de docenten' -project:
Omdat alle kinderen in de BAJA -scholen nu in banken kunnen zitten, gaan we ook voor de
docenten en headteacher hun meubilair verzorgen. De docenten krijgen een tafel en een
stoel in de klas. Voor de boeken en schriften en leermiddelen die niet mee naar huis gaan
komt er een kast in iedere klas. Daarmee kunnen ze met goede / droge spullen de lessen
geven die noodzakelijk zijn om vooruitgang te boeken in de resultaten van de eindexamens.
Zodra de keukens gebouwd zijn, beginnen we met dit project.
Het geitenproject:
En dit is Gerrit, de Tochenburger bok.
Een Tochenburger geit is een melkgeit.
Door deze te kruisen met een lokale sterke geit
hebben de nakomelingen eigenschappen van
beide geitsoorten.
Ze geven meer melk dan de lokale geit en ze
zijn bijna zo sterk als de lokale geiten.
Dus hoeven zij minder medicijnen en kunnen ze
ook tegen de sterke zon en warmte.

Gerrit zal de dames gaan serveren. De kleinste
geiten zullen verkocht worden en er zullen
grotere geiten (van lijf) gekocht worden.
Dit om te voorkomen dat te kleine geiten grote
lammetjes zullen krijgen.
We moeten nog bekijken hoe we een
bescheiden groep geiten bij elkaar zetten, maar
dit zit in de planning en bestudering.
Gerrit was het beu om met zijn naam op zijn buik
te lopen en vrat zijn naambordje maar op.
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Vervolg Geitenproject:
Omdat we het geitenproject wat meer gedegen willen aanpakken en hierbij met levende
dieren, te maken hebben, zijn we in overleg met een professionele organisatie die ons hierin
kan adviseren en die mogelijk ook wil meewerken. We zijn dus in gesprek met professionals.
Zij oriënteren zich ook in Kenia om ev. daar iets met geiten, onder de paraplu van BAJA, op
te zetten.
Wordt vervolgd.
Jumboactie: 'Spek de kas van je club':

Ook dit jaar doen we weer mee met de jumbo” spek de kas van je club” actie.
U heeft al een paar keer een mail van mij gehad om ons te sponsoren bij de jumbo.
22 april is de uitreiking van de waardecheques bij de jumbo en horen wij wat ons bedrag is
geworden.
Het blijft dus nog even spannend allemaal….
Maar u wordt alvast hartelijk bedankt voor uw stem op ons bij de Jumbo!
Martha Zengerink, secretaris.
Goede doelen-dag KSE:
In december 2016 had de KSE hun jaarlijkse goede doelendag.
Dit keer was Stichting BAJA door de leerlingen uitgekozen als hun goede doel, samen met
Roparun.
Wij kregen van de totale opbrengst een bedrag van 2940,-- euro!!!!
Wat zijn wij daar ontzettend blij mee.
Dank je wel leerlingen en organisator van de 'Goede Doelen-dag' van de KSE.
Martha Zengerink, secretaris.
De Ichinga Primary School:
De Ichinga primary School is de school waar
Mathews, de Keniaanse coördinator, werkt. De
ouders en docenten waren een beetje
gepikeerd dat Mathews er niet voor kon zorgen
dat BAJA ook 'zijn' school zou verbouwen.
Mathews heeft altijd netjes, zoals afgesproken,
verteld dat BAJA Nederland de keuze heeft om
te bekijken welke school verbouwd wordt. (Dit
om de verantwoordelijkheid voor de keuze weg
te halen bij de Keniaanse bestuursleden. Iedere
school wil wel verbouwd worden. En men zou
daar ruzie over kunnen krijgen.)
Maar nu we dan toch gekozen hebben om het
mud-deel van deze school te verbouwen is hij
echt wel heel blij en trots.
Zodra de keukens van de BAJA -scholen klaar
zijn, en alle tafels en stoelen voor de docenten
en kasten voor de klassen, beginnen we aan de
herbouw van deze mudschool.
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De Ichinga primary School zoals hij nu is.
Een stenen deel gefinancierd door de
Community en CDF-gelden v.d. overheid.
Het muddeel wat BAJA gaat verbouwen.
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De ZWO uit Breda:
De Protestantse Gemeente Breda (ZWO) hebben Stichting BAJA gekozen als 'goed doel' in
2016-2017. Hiervoor hebben ze allerlei activiteiten georganiseerd om geld bijeen te krijgen.
De ZWO 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 horen en lezen over deze activiteiten, ga dan naar de website van de ZWO:
http://www.protestantsegemeentebreda.nl/index.php/diaconie/zwo/1042-zwo-project-20162017
1e Comunicanten in Steenbergen:
Ook dit jaar gingen Corry en ik weer een presentatie
verzorgen over de activiteiten van BAJA en het leven van
kinderen in Kenia. Dit deden we weer voor de kinderen
die hun 1e Communie gaan doen in de Vredeskerk in
Steenbergen. Het zijn 18 kinderen en op 5 april hebben
we hier de presentatie gehouden.
Het was een gezellige bijeenkomst. De organisatrices
deden weer hun best om e.e.a. voor de kinderen voor te
bereiden zoals ook hun palmpasen tak. Er werden tijdens
de presentatie vele goede vragen gesteld. Voor ons
gevoel vonden ze het interessant om ook eens te horen
hoe kinderen in een ander werelddeel leven en ook dia's
er van te zien.
Jetty Hoefnagels, bestuurslid.
Verrassing van de Wereldwinkel in Steenbergen:
Het hele jaar door heeft de Wereldwinkel in Steenbergen
hun fooien en extra gelden opgespaard. Zij hebben BAJA
als doel voor deze gift gekozen.
In de 1e week van april hebben we deze fooienpot mogen
ontvangen.
Hartelijk dank aan de medewerkers van de
Wereldwinkel in Steenbergen.

Logo van de Wereldwinkel:

Activiteiten:
1e week april
2e week april
5 april
3e week april.
22 april
14 mei
Juni

Ontvangen fooienpot van Wereldwinkel uit Steenbergen.
Dozen met jurkjes ophalen in Klein Zundert.
Gemaakt door dames van: De Vrouwen van Nu.
Presentatie 1e Communicanten in de Vredeskerk te Steenbergen
Nieuwsbrief no 1 van 2017 uit.
Kraampje in de Vredeskerk na de presentatiedienst van de Communicanten
Presentatie voor de ZWO in de Lucaskerk in Breda.
Presentatie voor de ZWO in Prinsenbeek.
Wordt vervolgd
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