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Beste lezers van de 3e BAJA Nieuwsbrief in 2017.
Alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar.
Een hectisch jaar in Kenia. De verkiezingen werden ongeldig verklaard, dus er moesten nieuwe
verkiezingen georganiseerd worden. Dat werd gedaan op 28 oktober. Maar nu had de Luokandidaat-president Mr. Raila Odinga, de mensen opgeroepen om niet te gaan stemmen.
2/3 van de bevolking is niet gaan stemmen. Dus de huidige president Uhuru Kenyatta blijft
voorlopig president van Kenia. Er waren veel onlusten, wat natuurlijk niet ten goede komt van de
Keniaanse economie en delen van de bevolking die weinig tot geen geld hebben om voedsel te
kopen.
Ook met de grote winkelketen 'Nakumat' gaat het niet goed. Ik ben benieuwd of deze keten er nog
is als ik weer eens in Kenia ben.
We hopen maar dat het goed en rustig mag blijven gaan in Kenia in het nieuwe jaar 2018.
In de binnenlanden, waar BAJA Kenia actief is, kunnen de werkzaamheden gelukkig gewoon
doorgaan. De onlusten zijn meestal in de grote steden waar de bewoners een mengeling van
verschillende stammen zijn.
Met BAJA Nederland (en dus ook BAJA Kenia) gaat het goed. Afgelopen november heeft Wilma,
onze penningmeester, weer een groot bedrag over kunnen maken naar onze mensen in Kenia.
U leest erover in haar financiele praatje.
De verantwoording van de keukens via de Wilde Ganzen is gedaan. We wachten nog op het
positieve resultaat van hun financiele beoordeling.
Wat er afgelopen jaar gedaan is in Kenia leest u ook in de nieuwsbrief.
Mevr. Hannie Bouwman zijn wij heel erkentelijk voor haar bemiddeling voor een auto, die in Kenia
goed werk kan verrichten. Zodra het businessplan voor de auto is goedgekeurd kunnen zij de auto
aan gaan schaffen. Ook de ZWO in Breda, zijn wij heel erkentelijk voor hun hulp die ze steeds
geven via de donaties voor de keukens. U leest het allemaal in deze nieuwsbrief.
Al met al en ondanks de roerige periode in Kenia, een goede vooruitgang met- en voor BAJA,
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Financieel praatje:
Wij zijn alweer bij de feestdagen aangeland en dat betekent dat het jaar bijna weer voorbij is.
Voor BAJA was het een prima jaar waarin er door iedereen hard gewerkt is, want de keukentjes en
het schoolmeubilair voor alle scholen zijn gerealiseerd.
Nu worden er tafels en kasten voor de leerkrachten gemaakt. En door een paar grote giften is er
onlangs weer een kleine € 30.000,- overgemaakt naar Kenia. Daar wordt een keukentje van
gebouwd bij de school van de kinderen met een lichamelijke en verstandelijke beperking en tafels
en kasten voor de leerkrachten van de BAJA-scholen gemaakt. Daarnaast wordt er, van de grote
particuliere gift van € 10.000.-, een auto aangeschaft. Deze auto zal door het Keniaanse bestuur
worden beheerd en o.a. ingezet voor diverse hand en span diensten voor de scholen, de
gehandicapte kinderen en voor dorpsgenoten. Hiervoor is reeds een ondernemingsplan ingediend.
Baja Kenia wordt steeds zelfstandiger en dat is ook het doel waar we naar streven.
Want met gepaste trots kijken we terug op de afgelopen 13 jaren waarin we zoveel projecten
samen hebben kunnen realiseren.
Hiervoor wil ik u, mede namens de bestuursleden, Corry, Martha, Jetty en Mariëtte en het hele
Keniaanse team, heel hartelijk danken. “Zonder uw vertrouwen geen stichting BAJA”.
Met vriendelijke groet,
Wilma Pleune, penningmeester.
Johannabode en BAJA:
Prof. Mr. D. Juch is een van de financiële
beheerders van het vermogen van een Belgische
dame Johanna. Jaarlijks zorgen zij ervoor dat de
rente over dit vermogen wordt besteed aan goede
doelen. Tijdens een feestje van Daan en Hannie
Bouman mocht ik deze meneer ontmoeten. Het was
leuk om kennis te maken met onze 'grote' BAJA
sponsor. We hebben gesproken over de voortgang
van BAJA. De Johannabode heeft eerder 2 keukens
gesponsord door bemiddeling van mevr. Hannie
Bouman.
En dan nu ook nog een auto! Het wordt wellicht een auto met een dubbele-cabine en een laadbak
(Toyota), voor het vervoeren van de bouwmaterialen en ook voor gehandicapte kinderen van- en
naar hun school. Ook kunnen er mensen vanuit de binnenlanden gebruik maken om mee naar de
markt te rijden. Zelfs mensen waarvan een familielid overleden is, kunnen de auto met chauffeur
huren om zowel lijkkist en familie te vervoeren.
Begrafenissen gaan daar heel anders dan hier. Ik heb er al een meegemaakt en ook in een dorp
waar een overledene op de markt vlak bij zijn huis opgebaard lag. Veel harde muziek kwam er uit
de speakers. En er stond een teiltje op de kist waar de mensen een donatie in konden doen om de
begrafenis te kunnen betalen.
Het doet toch raar aan als je weet dat er ook een overledene opgebaard ligt in zo'n grote drukte
van de markt met veel harde muziek en kippen en schapen die veel lawaai maken.
De ZWO uit Breda:
De ZWO uit Breda is nog bezig met activiteiten om de 2e keuken voor BAJA te kunnen realiseren.
Deze keuken komt dan bij de Ichinga Primary School, net iets buiten het Magoya gebied. De eerste
keuken wordt momenteel gebouwd bij de Special Unit bij de Rambula Primary School.
De gehandicapte leerlingen kunnen in deze keuken oefenen en zo leren eten klaar te maken,
afwassen en hun eigen kleren te wassen. Daardoor kunnen zij dit thuis ook doen en dan
betekenen zij meer in hun familie en omgeving.
Men wil daar ook graag wat geiten in de buurt hebben, waar deze leerlingen dan voor leren zorgen.
We zullen eerst bekijken of dit haalbaar is.
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Sinterklaas bij de peuters / kleuters in Fijnaart:

Sinterklaas in de peuter / kleuterdienst in
Fijnaart.

Tekeningen die de kinderen meegebracht hadden.

Op 19 november was er een peuter/kleuter viering in de kerk in Fijnaart. De viering had de titel:
'Alle kinderen tellen mee'. Omdat Sinterklaas niet helemaal naar Kenia kan reizen om cadeautjes
te brengen heeft hij gevraagd of de kinderen mee konden helpen.
Er waren veel kinderen die een mooie tekening hadden gemaakt en ze hadden ook centjes
meegebracht, waarvan BAJA in Kenia, papier kleurpotloden en scharen kan kopen voor in de
scholen daar. Natuurlijk werden er vele Sinterklaasliedjes gezongen en gebedjes opgezegd en de
Zwarte Pieten deelden lekkere snoepjes uit. Hartelijk dank aan de kinderen + organisatie van
deze fijne Sinterklaasdienst voor BAJA!
Jetty Hoefnagels
Wat heeft BAJA gedaan in 2017:
 In Kenia zijn alle banken voor de 10 BAJA scholen gemaakt. (1922 banken voor 2 -3
personen)
 De 7 keukens voor de BAJA scholen die we nog moesten bouwen zijn allemaal klaar.
De Rambulla keuken hadden we al geopend in december 2016.
 Er werden 2 keukens gebouwd (door de ZWO gesponsord) een keuken bij de school voor
gehandicapte kinderen bij de Rambula Primary School. Het maken van nieuwe tafels en
stoelen voor de leerkrachten van de 10 BAJA-scholen.
 Het maken van stenen / houten kasten om de boeken in op te bergen in alle klassen van de
10 BAJA-scholen
 Er is geld overgemaakt om een auto te kunnen kopen.
 Het businessplan voor de auto is ingeleverd door het Keniaanse BAJA team. Dit plan
hebben we bekeken en een ervaren businesplan-schrijver heeft adviezen gegeven aan het
Keniaanse team. Vervolgens hebben zij dit plan aangepast.
 Inmiddels is men bezig om de verzekering voor / van de auto te regelen.
 Omdat men al een auto op het oog heeft vorderen deze plannen gestaag.
 Het kopen van heel veel geiten (standaard Keniaanse geiten) die gesponsord waren voor
de Keniaanse vrouwen die daardoor een inkomen hebben.
 Het kopen van Gerrit, een Tochenburger bok en hij gaat zorgen voor nakomelingen die
meer melk geven dan de standaard geit uit Kenia.
 Schoolfees voor 3 studenten is betaald. Zij gaan allen naar de Secondairy school.
 Het project: '7 keukens voor het Magoya gebied' via de Wilde Ganzen, hebben we
verantwoord. D.w.z. een verslag gemaakt met foto's van de situatie van te voor en na de
bouw van de keukens. Daarbij het aantal mensen die baat hebben bij de bouw van de
nieuwe keukens. En wat het voordeel / profijt is voor de mensen uit dat gebied.
 In Nederland hebben we vele presentaties gedaan voor organisaties en kinderen op school
of in een kerk.
 Op een rommelmarkt gestaan om spulletjes van Kenia te verkopen.
 Foto,s en verslagen gemaakt voor de organisaties die daar om gevraagd hebben.
 Veel contact gehad met onze collega's uit Kenia via de mail of via whatsapp.
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Wat gaat BAJA in het komende jaar doen?
Allereerst gaan we de lopende projecten afmaken. Dit houdt in dat alle banken, kasten
tafels, stoelen voor de BAJA-scholen eerst afgewerkt moeten worden.
Vervolgens beginnen we aan de schoolbanken voor de Ichinga Primary School. De
kinderen van die school zitten nu nog allemaal op de grond.
Ook gaan we (lees de Kenianen) het mudgedeelte van deze school verbouwen.
Een keuken wordt er ook nog gebouwd ( ook gesponsord door de ZWO uit Breda) bij de
nieuw te bouwen Inchinga Primary School.
Dan hopen we op een goed gebruik van de auto te kunnen maken, zodat deze zichzelf kan
financieren.
Verdere activiteiten zullen nog ontwikkeld gaan worden.

Wij wensen u allen Gezegende en Fijne Kerstdagen
En een Voorspoedig en GEZOND 2018.
2018, een jaar waarin we hopen dat het in Kenia een politiek rustig jaar wordt.
Ook voor onze projecten van BAJA hopen wij op een goed jaar waarin we weer veel samen
kunnen doen voor de mensen die in de binnenlanden van het Magoya gebied wonen.
Voor de personen daar, die het hard nodig hebben.
Het BAJA Bestuur: Mathews Aloma Odalo, Consolata Ooko Akoth, Mark Bernard Otieno,
Wilma Pleune-van Dommele, , Mariette Hendrikx, Martha Zengerink -Bak
Jetty Hoefnagels en Corry Musters-Hendrikx
Activiteiten:
7 oktober
11 november
19 november
November
November
20 december
December
December

Zang en collecte bij verzorgingshuis Aeneas in Breda
Collecte bij verzorgingshuis Aeneas in Breda
Peuter/ kleuterdienst in Fijnaart
Overmaken van geldbedrag aan BAJA Kenia door onze penningmeester
Wilma
Ophalen 250 mutsen en dassen en capes in Geertruidenberg
Kerstavond bij de Vrouwen v Nu in Etten-Leur
Uitgave BAJA nieuwsbrief no. 3 van 2017
Actie van de ZWO in Breda e.o: verkoop van speculaas voor BAJA 2e
keuken.

Wordt vervolgd.
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