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Beste lezers van de 1e BAJA Nieuwsbrief in 2018,
'Schäfchen zur linken, Das Gluck wird Dir winken', (Schaapjes aan je linkerkant brengen geluk!)
een uitspraak van Jetty die ze deed toen we onlangs onderweg waren naar de RKBS de
Arenberg in Zevenbergen. We zagen hele kuddes met schapen aan de linkerkant van onze weg
naar Zevenbergen. En het werd een grote verrassing die ons te wachten stond!!
U leest het in deze nieuwsbrief.
Maar eerst over de situatie in Kenia. Op dit moment zijn er 2 presidenten: Mr. Uhuru Kenyatta, hij
is de president die in Nairobi woont. Hij claimde de overwinning van de verkiezingen die oktober
2017 gehouden zijn.
De tweede president is Mr. Reilla Odinga die in Kisumu area woont. Hij noemt zich de president
van het volk in Kenia.
Ze hebben elkaars hand geschud en het is nu redelijk rustig in het land. Gelukkig maar, want het
zou ten koste gaan van de Keniaanse economie als hun ruzie en dat van de bevolking door zou
gaan.
Nog een andere dramatisch gebeuren in West Kenia: Het regent zoveel en zo hard dat er grote
gebieden onder water staan. Wegen zijn dan gedeeltelijk slecht of niet begaanbaar.
De ene keer is het erg droog, de andere keer is er teveel water. Daardoor kunnen de planten niet
groeien en is er geen oogst voor de voedselvoorziening daarna.
Een paar weken geleden hebben we foto's ontvangen uit Kenia van de nieuwe banken voor de
leerlingen, tafels, stoelen en kasten voor de leerkrachten in iedere klas van de BAJA-scholen.
Allemaal gemaakt door professionele timmerbedrijven in de omgeving van de scholen in WestKenia. De kinderen kunnen nu weer zitten in de stenen scholen. Een grote verbetering.
Er is een auto aangeschaft van de grote gift die we kregen vanuit de Johanna-bode uit Belgie.
De auto is een Toyota dubbel cabine. Er kunnen zowel passagiers als materialen in vervoerd
worden. Hij zal goed dienst gaan doen binnen het project, maar ook daarbuiten.
De verantwoording van de keukens via de Wilde Ganzen is gedaan. We wachten nog steeds op
het positieve resultaat van hun financiele beoordeling. Zou 'géén bericht, goed bericht zijn??'
Kortom weer een nieuwsbrief vol met nieuws uit Kenia en verslag van activiteiten die hier in
Nederland gedaan zijn.
We wensen u stralende zonnedagen in de zomer die in aantocht is. Tevens wensen we u veel
leesplezier in deze nieuwsbrief.
Namens het BAJA-bestuur: Corry Musters-Hendrikx vz
stichtingbaja.nl@gmail.com
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Financieel praatje:
De financiële verantwoording over 2017 en de boekhouding van Kenia over het boekjaar 2017
zijn gereed. Dus op korte termijn kan de jaarlijkse kascontrole weer plaatsvinden.
In Kenia is het keukenproject afgerond. Alle zaken hieromtrent, die gesubsidieerd zijn door
Wilde Ganzen, zijn ter verantwoording verzonden naar Wilde Ganzen. Wij wachten nu op hun
goedkeuring.
Verder
loopt
alles
tot
nu
toe
heel
voorspoedig.
De afgelopen periode zijn er heel wat Keniaanse mensen voor en door BAJA aan het werk
geweest. En de kwaliteit van de werkzaamheden groeit met hele mooie resultaten, zoals het
prachtige meubilair voor de leerkrachten van alle BAJA scholen.
Door een grote particuliere gift is er ook een auto aangeschaft- u kunt de foto’s hiervan zien in de
nieuwsbrief- die voor vele doeleinden ingezet gaat worden. Het Keniaanse bestuur heeft hiervoor
een financieel ondernemingsplan ingediend en zij dragen de verantwoordelijkheid voor dit
project.
Wij gaan nu de voorbereidingen doen voor de herbouw van de Ichinga Primary mudschool, net
buiten het Magoyagebied. Een totale investering van circa € 40.000,-. Het geld voor een
keukentje van deze school en een aantal schoolbanken zijn, door een aantal particuliere giften,
ondertussen al gerealiseerd.
Wij vinden het ontzettend fijn dat u BAJA nog steeds een warm hart toedraagt. Uw giften, klein
en groot, zijn altijd van harte welkom! Daarom willen wij u wederom bedanken voor het in ons
gestelde vertrouwen.
Namens alle Nederlandse en Keniaanse bestuursleden, hartelijk dank.
Wilma Pleune, penningmeester.
De sponsorloop van de RKBS DE Arenberg in Zevenbergen:
Op 28 februari was het zover.
BAJA gaat in alle klassen van de RKBS in Zevenbergen presentaties geven.
In de gymzaal waren banken en stoelen neergezet voor de leerlingen die naar de presentatie
kwamen kijken en luisteren.
Voor iedere klas waren de presentaties en verhalen aangepast. Sommige zaken wel geschikt
voor de hogere klassen kunnen nog niet verteld worden aan de kleinste leerlingen van deze
school.
De meegebrachte gebruiksvoorwerpen uit Kenia mochten
vastgehouden en goed bekeken worden. Veel bekijks hadden
het nagebouwde huisje en de voetballen uit Kenia.
De ballen gemaakt van plastic zakken omwonden met een
touwtje om deze bij elkaar te houden. De jongens in Kenia
voetballen op blote voeten. Met schoenen aan zouden deze
ballen zo kapot geschopt worden.
De PowerPointPresentatie over het leven in Kenia werd
belangstellend gevolgd en er werden goeie vragen gesteld als
iets niet duidelijk was.
Voor de kleinsten werden ook de dieren, die in Kenia wonen, op
de plaatjes gepresenteerd.
Dan was er op 29 maart de sponsorloop. Er werd in 2 groepen gelopen. De oudste kinderen van
groep 8 namen de kleinsten uit groep 1 en 2 bij de hand om rond de school te lopen.
En daarna mochten de tussenklassen groep 3-4-5-6-7 aan hun rondjes rond de school beginnen.
Het oudercomité zorgde voor een lekkere versnapering en een bekertje fris nadat de kinderen
gelopen hadden.
Ook Jetty was aanwezig. Zij vertelde aan die kinderen die bij de tafel van BAJA kwamen en nog
meer wilde weten over de voorwerpen uit Kenia.
Al met al een gezellige en goed georganiseerde activiteit.
En allemaal voor schoolbanken in een nieuw te bouwen school: de Ichinga Primary School.
stichtingbaja.nl@gmail.com
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Op 5 april werd de cheque overhandigd. Groot was de verrassing van het bedrag wat de
kinderen en leerkrachten en ouders bij elkaar hadden gekregen.

Hartelijk dank aan de leerkrachten, leerlingen en ouders en familie van
de RKBS DE ARENBERG in Zevenbergen.
Jumboactie: Spek de kas van je club:
Spek de kas van
onze Stichting BAJA
bij Jumbo Etten-Leur

Zoals jullie vast weten, organiseert Jumbo Etten-Leur weer een actie waarmee een financiële
bijdrage voor stichting BAJA bij elkaar kan worden gespaard. De actie heet ‘Spek de kas van je
club’ en Jumbo Etten-Leur stelt daarvoor een bedrag van € 20.000- beschikbaar.
Tijdens deze ‘Spek de kas van je Club’ actie ontvangen klanten voor elke € 10,- aan
boodschappen een waardepunt. Deze waardepunten kunnen ze in de winkel doneren aan het
doel van hun keuze. Hoe meer waardepunten klanten doneren aan BAJA, hoe groter het
totaalbedrag wat wij ontvangen!
Trommel dus zoveel mogelijk mensen op om hun boodschappen bij Jumbo Etten-Leur te doen,
zowel op de Geerkade als de Kerkwerve en daarmee de kas van stichting BAJA te spekken!
De actie loopt nog tot en met 15 mei 2018.
Alvast hartelijk dank voor uw moeite!
Martha Zengerink-Bak, secretaris
stichtingbaja.nl@gmail.com
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De BAJA auto:
Sinds begin maart hebben we (BAJA Kenia) een auto om diensten te verlenen in de
binnenlanden in West Kenia. Het vervoer daar is er bijna niet. En als het er is, is het slecht. Men
moet vaak achter op de brommer met grote bagagestukken zoals een fiets of bankstel.
We hopen dat men met deze auto veel transporten, in allerlei vorm, vervoerd kunnen worden.
Met dank aan de Johanna Bode.

Dubbele cabine voor personen

Ook een grote laadbak voor de
spullen

Stoelen en tafels en kasten voor de BAJA scholen:
Het project: tafels, stoelen en kasten voor de leerkrachten is praktisch afgewerkt.
De timmerlieden in de omgeving van de scholen hebben hun werk goed gedaan. De
bestuursleden voerden controle uit op de banken dat ze stevig gemaakt werden en vervoerd
werden naar de scholen. We zijn blij dat nu ook de leerkrachten aan een tafel kunnen werken en
de boeken veilig in de kast opgeborgen kunnen worden.

Activiteiten:
Jan/febr/mrt/ april
28 februari
29 maart
28 maart -15 mei
1 mei
5 april
7 juni

Collecte bij verzorgingshuis Aeneas in Breda
Presentatie door BAJA aan de klassen van de RKBS de Arenberg in
Zevenbergen
Sponsorloop door alle leerlingen van de RKBS de Arenberg in
Zevenbergen
Jumboactie: "Spek de kas van je club".
Start: Lege flessen bonnetjesactie in Albert Heijn Etten-Leur
Uitreiking van de cheque voor BAJA op de RKBS de Arenberg in
Zevenbergen
Presentatie aan de Innerwheels te Rijsbergen
Wordt vervolgd

stichtingbaja.nl@gmail.com
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