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Beste lezers van de 2e BAJA Nieuwsbrief in 2017,
De vakantie is weer voorbij en we gaan ons opmaken voor het najaar 2017.
Op 8 Augustus zijn in Kenia de verkiezingen geweest. De periode ervoor was spannend omdat
er vele demonstraties gehouden werden. Nu na de verkiezingen is het nog steeds erg onrustig in
het land.
Kort geleden mocht je de grote steden niet in en niet uit. Er waren op dat moment 2 studenten uit
Etten-leur daar. Maar zij zijn gelukkig weer veilig thuis. Hoewel de verkiezingsuitslag nog niet
definitief is, lijkt het erop dat Uhuru Kenyata, uit de Kikuyu, de stam in Oost Kenia, de
verkiezingsstrijd weer gewonnen heeft. En eigenlijk zou het voor het land wel goed geweest zijn
dat er eens een andere president (lees president uit een andere stam) de scepter zou zwaaien.
Nieuwe bezems vegen schoon is dan misschien van toepassing. Er is nog steeds veel corruptie
in het land. En hopelijk komt hier ooit eens een einde aan waardoor de economie in het land zal
stijgen en vermindering van armoede tot gevolg heeft. Raiyla Odinga (van de Luo-stam) heeft de
verkiezingen voor het Hoge gerechtshof gedaagd vanwege mogelijke fraude. Over 14 dagen
komt hiervan de uitslag.
'Het beste bewijs van liefde is vertrouwen' is een slogan die ik steeds in mijn hoofd krijg als ik
voor BAJA een activiteit uitvoer. Onze mensen daar krijgen ons vertrouwen zodat ze daar goed
kunnen werken. En we zijn erg blij dat ook zij dit naar ons uitstralen via de mail, via de financiele
afrekeningen (van bijv. de keukens) in excel.
Het boekjaar 2016 is wederom goedgekeurd door de kascommissie bestaande uit mevr.Ingeborg
Moonen en dhr. Mario Vugts. U leest het in deze nieuwsbrief.
In deze periode hebben we ook weer veel kunnen betekenen voor de projecten in Kenia. Zowel
het keuken project als het geiten project, als het kasten-, tafels-, stoelen-project hebben een
grote impuls gehad door allerlei activiteiten hier in Nederland.
Het keukenproject in samenwerking met de Wilde ganzen is klaar. De verantwoording moet voor
1 oktober binnen zijn. Een hele klus en ik zal blij zijn als dat gedaan is.
Dan zijn er ondanks de zomer weer allerlei activiteiten uitgevoerd.
Presentaties aan de kerken van de ZWO in Breda/ Haagse Beemden en Prinsenbeek.
Het is iedere keer fijn als de mensen enthousiast reageren op het verhaal met de dia's van onze
projecten in Kenia. Mevr. Hannie Bouwmans en Henrieke de Bruin zijn wij heel erkentelijk voor
hun hulp die ze steeds weer geven als we in een ZWO-kerk bezig zijn geweest en daarna
spulletjes uit Kenia gaan verkopen.
Groeten van beide commissies: Consolata Ooko Akoth, Mathews Aloma Odalo, Mark Bernard
Otieno, Wilma Pleune van Dommele, Jetty Hoefnagels, Mariette Hendrikx,
Martha Zengerink-Bak en Corry Musters-Hendrikx
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Bericht vanuit Bestuur Stg. BAJA:
Op 18 mei 2017 heb ik samen met Mario Vugts de controle uitgevoerd van de financiële
administratie over 2016 van Stichting Baja. De overlegde informatie gaf een helder beeld van de
samenstelling van het vermogen per 31-12-2016 en van de exploitatie over 2016. Tevens zijn de
door ons gestelde vragen beantwoord. Wij adviseren het bestuur om de penning-meester
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari tot en met 31
december 2016.
Namens de kascommissie, Ingeborg Moonen.
Als vz van Stichting BAJA hartelijk dank aan Wilma Pleune en Mathews Odalo voor de
correcte financiële verantwoording en n.a.v het advies van de kascommissie dechargeren
we hen voor de financiële verantwoording van het jaar 2016.
Corry Musters-Hendrikx vz stichting BAJA
Financieel praatje:
De kascontrole heeft in mei jl. weer plaatsgevonden en daarmee is het boekjaar 2016 gesloten.
En de gelden voor BAJA blijven maar binnenstromen, daar zijn wij natuurlijk heel
erg blij mee. We ontvingen een paar hele mooie particuliere giften en n.a.v. van een presentatie
bij de Rotary in Steenbergen (afgelopen najaar) hebben we onlangs een grote
gift voor BAJA ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! En dan niet te vergeten, de ZWO van de
Protestantse gemeente regio Breda en Prinsenbeek. Wij danken jullie hartelijk voor de trouwe
sponsoring aan BAJA en de giften die jullie dit en komend kerkelijk jaar weer aan BAJA willen
schenken.
Dat is echt geweldig, want onlangs ontvingen we opnieuw een prachtige gift van € 4500,voor het bouwen van een keukentje bij de school voor gehandicapte kinderen. Echt super!
Tevens willen wij alle lieve mensen hartelijk danken voor al uw kleine en grote giften.
Wij zijn heel blij met uw vertrouwen in onze stichting en het feit dat u BAJA een warm hart blijft
toedragen.
Namens de bestuursleden, Corry, Martha, Jetty en Mariëtte,
Wilma Pleune, penningmeester.
Jumboactie: 'Spek de kas van je club':
Op 22 april is de uitslag van de actie Spek de kas van je club van de
Jumbo geweest.
Onder het genot van een bekertje koffie en een appelflap werden alle
uitslagen feestelijk bekend gemaakt.
Wij mochten een bedrag van € 87,47 ontvangen, waarvoor hartelijk
dank aan Jumbo en iedereen die op ons gestemd heeft!
Martha Zengerink, secretaris.

Keukenproject:

Breaking the ground of the
St Patricks Prim School kitchen.
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Vanuit Kenia kregen we foto's toegestuurd van deze
laatste keuken die nu bijna af is.
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Vredeskerk in Steenbergen:
Op 22 april hadden de Communicanten in Steenbergen, waaraan we een presentatie gegeven
hebben, een uitlegdienst in de Vredeskerk. BAJA mocht een tafel neer zetten met spullen uit
Kenia om te verkopen. Dank je wel aan de bezoekers van de dienst waaraan we veel spullen
hebben kunnen verkopen.
De ZWO uit Breda:
De ZWO uit Breda heeft een gift voor de 1e keuken overgemaakt in April jl. €4500!!
Van dit geld wordt de keuken bij de Special Unit bij de Rambula Primary School gebouwd. De
gehandicapte leerlingen kunnen in deze keuken oefenen om te leren koken, eten klaarmaken,
afwassen, hun eigen kleren wassen etc. Daardoor kunnen zij dit thuis ook doen.
Hartelijke dank voor de keuken namens de kinderen van de Special Unit, aan de ZWO.
Lucaskerk in Breda:
Op 14 mei hebben Jetty en Corry weer een verhaal
mogen vertellen in de Lucaskerk van de ZWO in
Breda. De Lucaskerk staat in de Haagse Beemden.
De collecte en de verkoop van Keniaanse spulletjes
zijn voor de 2e keuken die ZWO hoopt te kunnen
sponsoren.
De keuken zal gebouwd worden bij de Ichinga Primary
School, de 11e school die BAJA hoopt te kunnen
bouwen.
De dienst op 14 mei was een mooie dienst waarin het
koor hele mooie liederen ten gehore bracht.
ZWO in Prinsenbeek:
Ook in de ZWO-dienst in Prinsenbeek hebben we ons verhaal van de reis met de opening van de
keuken mogen doen.
Presentatie in de Wissel:
In de Wissel waar onze Jetty woont, heeft zij in maart jl een avond georganiseerd, waarin we
daar een presentatie konden geven. Er waren een 15-tal bewoners, die onder het genot van een
kopje koffie, kwamen luisteren en kijken. Er werden goede vragen gesteld. Kortom: een zeer
gezellige avond!! Dank aan Jetty.
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 heel blij en trots.
Zodra de keukens en tafels, stoelen, kasten klaar
zijn beginnen we eraan.
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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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Mevr. Dinie uit Geertruidenberg:
Al enkele jaren halen we dozen mutsjes, dassen en sjaals
uit Geertruidenberg. Dinie en haar vriendinnen maken die.
Zo gingen we in april weer 6 dozen ophalen.
Op de vraag of Mevr. Dinie weet hoeveel mutsjes ze al
gemaakt heeft antwoordt zij dat ze in de laatste 5 jaar al
1800 mutsjes heeft gemaakt.
ALLE LOF VOOR DEZE ACTIEVE MEVROUW en haar
vriendinnen!!! Heel hartelijke bedankt!!
Indien u nog wol en/ of katoen over heeft, kunt u die
afgeven bij Corry; Julianalaan 3 in Etten-Leur.
We willen deze dan meenemen naar Dinie.
Ze zal er blij mee zijn, want dan kunnen zij weer verder.
Ook in Roosendaal is er een grote groep dames, (Bond zonder Naam) die breien en haken en
naaien voor allerlei projecten in ontwikkelingslanden. Een keer per jaar komen zij bij elkaar. Jetty
en Corry worden ook uitgenodigd hiervoor. Dan nemen we enkele jurkjes en/ of vestjes mee die
mee naar Kenia kunnen. We maken daar foto's als de kinderen die kleertjes aan hebben. Via een
PPPresentatie laten we dit aan de dames terugzien. De mensen vinden het prachtig om te zien
dat hun werk niet voor niets is geweest.
En dan maak je leuke dingen mee:
 Jetty en Ik (Corry) waren via België onderweg naar Valkenburg. Onderweg dronken
we een taske koffie in Mange Tout Kasterlee. We waren de eerste gasten van die dag want het
restaurant was nog maar net open. Zo raakten we aan de praat met Debby en Brian, eigenaren
van het restaurant. Nog een kopje koffie, want het was echt heerlijke koffie. Natuurlijk kwam
BAJA ter sprake. En Debby was enthousiast en heeft ook een geitje gesponsord.. Heb meteen
Consolata geïnformeerd en die is dezelfde dag nog op pad gegaan naar een geit. Nu hebben
we ook een Belgische geit!!!!

Bedankt Debby en Brian.

Interieur van Mange Tout

 En dan zitten we thuis koffie te drinken met een paar gezellige mensen over
van alles wat we in Etten-Leur kennen. En komen we ook natuurlijk op 'vakantie' en 'Kenia en
BAJA' uit. Besluiten deze mensen zomaar om een grote gift over te maken naar BAJA.
Gaan we voor de banken gebruiken voor de Ichinga Primary School.
Hartelijk bedankt!!!
Activiteiten:
Maart
22 april
22 april
24 april
14 mei
28 mei
26 Juli
Augustus

Presentatie voor de bewoners van de Wissel in Etten-Leur
Uitslag Jumbo actie: Spek de kas van je club
Kraampje i n de Vredeskerk na de presentatiedienst van de Communicanten
Enkele dozen met meer dan 100 mutsjes, dassen etc. uit Geertruidenberg
Presentatie voor de ZWO in de Lucaskerk in Breda.
Presentatie voor de ZWO in Prinsenbeek.
Koffietijd in Roosendaal voor alle dames die kleding maken voor kinderen in Kenia
Nieuwsbrief no 2 van 2017 uit.
Wordt vervolgd
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