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Beste allemaal, dit is de tweede nieuwsbrief in 2018.
Weer een vakantieperiode in augustus 2018. En deze keer is de zomer in Nederland tropisch
warm.
Toch hebben we allerlei activiteiten voor BAJA ondernomen.
We weten waar we het voor doen en dat geeft ons het vertrouwen om hard door te werken.
Eind augustus ga ik, Corry, weer naar Kenia om te bespreken hoe we door gaan. Wat er nodig
is.
Dan komen begin september Cees, mijn man, met mijn 2 broers Wim en Jan met hun beider
vrouwen Dymph en Jeannie richting Kenia. Zij willen wel eens zien wat we daar allemaal gedaan
hebben. Jan en Jeannie zijn nog nooit in Kenia geweest. Nou ik kan je zeggen, deze reis gaan
ze noooooit meer vergeten.
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief verteld heb zijn er grote overstromingen geweest in Kenia terwijl
er in Nederland zo'n droogte is geweest.
En weet je wat er straks zal zijn. Wij zullen in Kenia, een tropisch land, lagere temperaturen
meemaken dan hier in Nederland. Het is winter daar, dus de temperatuur zal tussen de 20 en 25
graden schommelen.
Kenianen lopen met mutsen en sjaals rond terwijl wij het een heerlijke temperatuur zullen vinden.
Hoe vreemd kan het toch zijn.
We zullen in deze reis de nieuw te bouwen school, de Ichinga primary School ook bezoeken.
Vorige keer dat we er waren was het vakantie, dus we hebben alleen het hoofd van de school
en adjunct Mathews gesproken
Mocht u benieuwd zijn naar de verhalen over wat we meemaken tijdens deze reis, kunt u dit
aangeven bij: cdmhendrikx@ziggo.nl.
In ieder geval ik heb er veel zin in om daar weer te zien hoe het project verloopt en hoever men
is gevorderd.
U hoort ervan in de volgende nieuwsbrief.
Al met al hebben we nogal wat activiteiten gedaan. Ook de kascontrole over het jaar 2017 is
weer uitgevoerd. U leest dit in het financiele praatje.
Dan mochten we ook de cheque in ontvangst nemen van de actie bij de Jumbo.
En we werden uitgenodigd voor lege flessen-bonnetjes-actie bij Albert Heijn op het Burgtplein.
Een leuke actie die toch wel veel opgebracht heeft. U leest het allemaal in de nieuwsbrief.
Namens het BAJA-bestuur: Corry Musters-Hendrikx vz
stichtingbaja.nl@gmail.com
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Financieel praatje:
De maanden mei t/m augustus zijn rustig en goed verlopen. We hebben van twee supermarkten,
door middel van ludieke acties, mooie giften ontvangen. Verderop in de nieuwsbrief kunt u de
leuke stukjes hierover lezen. Dan zeker niet in de laatste plaats, de mooie giften, die wij van onze
vaste sponsoren hebben ontvangen. Wat is dat toch geweldig dat we zo’n trouwe groep
sponsors hebben. ECHT TOP!!!
In september gaat onze voorzitter Corry weer naar Kenia om de stand van zaken met het
Keniaanse bestuur bespreken en de planning voor de herbouw van de Ichinga Primary
mudschool af te stemmen. Dit is de eerste school die we bouwen buiten het Magoyagebied.
Uiteraard gelden voor dit project dezelfde regels en afspraken als voor de eerder gerealiseerde
BAJA projecten. Zie verderop in deze nieuwsbrief.
Uw giften, klein en groot, zijn zo belangrijk voor ons en daarom is het ontzettend fijn dat u BAJA
een warm hart toedraagt. Wij koppelen dan ook graag de resultaten, via de nieuwsbrief, aan u
terug. Altijd fijn om te lezen wat we voor uw gift hebben kunnen realiseren!
Onze dank aan u is groot, namens alle Nederlandse en Keniaanse bestuursleden,
Wilma Pleune, penningmeester.
Decharge van penningmeesters:

Op 29 mei 2018 heb ik samen met Mario Vugts de controle uitgevoerd van de financiële
administratie over 2017 van Stichting Baja. De overlegde informatie gaf een helder
beeld van de samenstelling van het vermogen per 31-12-2017 en van de exploitatie over
2017. De door ons gestelde vragen zijn volledig en duidelijk beantwoord. Wij adviseren
het bestuur om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële
beleid over de periode 1 januari tot en met 31 december 2017.
Namens de kascommissie, Ingeborg Moonen
Als voorzitter van Stichting BAJA wil ik graag Wilma Pleune-van Dommele en Mr. Mathews
Odalo hartelijk danken voor de goeie financiële verantwoording over het jaar 2017 en
n.a.v. het advies van de kascommissie dechargeren we hen voor de financiële
verantwoording van het jaar 2017.
Corry Musters-Hendrikx vz stichting BAJA

Lege flessen bonnetjes bij Albert Heijn:

Op 2 juli jl. mocht Stichting Baja uit
handen van Jan Pollemans van Albert
Heijn Etten-Leur een cheque ontvangen
van 404 euro. Het geld is afkomstig van
donaties van statiegeldbonnetjes die
klanten in een daarvoor bestemde bus
konden doen. Een geweldig bedrag!
Wij bedanken alle klanten die hun
bonnetjes doneerden en Albert Heijn voor
de steun aan Stichting Baja!
Martha Zengerink, secretaris

stichtingbaja.nl@gmail.com
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Spek de club actie van de JUMBO:

Op zaterdag 26 mei kregen wij van JUMBO
Kerkwerve en Geerkade een cheque ter
waarde van 147 euro, klanten konden bij
“spek de kas actie voor uw club”,
georganiseerd door Remco Bertens
bij
besteding van iedere 10 euro een
waardepunt doneren aan BAJA. Hartelijk
dank Jumbo en natuurlijk bedankt klanten die
aan ons dachten. Wij zijn ontzettend blij met
dit mooie bedrag.
Martha Zengerink, secretaris

Reis naar Kenia in Augustus en September 2018:
Op 27 augustus a.s. zal mijn 27ste reis naar Kenia beginnen. Ben dus momenteel druk bezig om
de koffers te pakken. Dat zullen 7 koffers zijn die ik in zal pakken!!.
Want een week later zullen mijn man Cees, mijn 2 broers Wim en Jan en hun vrouwen Dymph
en Jeannie ook naar Kenia komen, waarna we samen nog een reis zullen maken door West- en
Zuid Kenia. Omdat ieder 2 koffers van 23 kg mee mag nemen heb ik hen gevraagd of ik één
koffer van hen mag inpakken.
Dan kan ik eindelijk een hoop nieuwe spulletjes zoals nieuwe T-shirts en schitterende truien (die
ik van een bedrijf in Etten-Leur gekregen heb) meenemen.
Wat zullen de kinderen in de binnenlanden er blij mee zijn!! Zij hebben niet het geld om andere
kleren te kopen en dus lopen er (voornamelijk kleine) kinderen rond met nauwelijks kleertjes aan.
Wat zal mijn man blij zijn dat de zolder EINDELIJK leger wordt!!
Wat gaan we in deze reis doen?
Allereerst zal ik in de eerste week, als ik er alleen ben, de BAJA vergaderingen / zaken
voorbereiden die we nadien nog goed zullen bespreken. De gesprekken over de auto zullen we
later voeren als Cees er ook bij is. Hij heeft meer verstand van verzekerings- en financiële zaken.
En we horen graag zijn advies hierover.
In de eerste week ontmoet ik ook Nicholas en William. Dat zijn de 2 jongens die we jaren
hebben gesponsord met hun studies. William zal zelfs (als diploma cadeau) met mij naar Kisumu
vliegen op 28 augustus. Hij heeft nog nooit gevlogen en dit was al van jongs af aan een wens
van hem.
In de week alleen zal ik ook naar Rangala gaan waar ik (wellicht) een paar dagen in het
guesthouse zal verblijven, maar zeker ook een paar nachten bij Consolata thuis verblijven.
Hoop alleen dat de hele grote kakkerlakken niet meer in m'n kamer zullen rondscharrelen.
Het scheelt nl. een hoop tijd als we vanuit haar huis naar de scholen gaan om afspraken te
maken voor het bezoek in de komende week. Mijn familie wil ook graag zien wat BAJA daar
gedaan heeft. Nu we een auto hebben zullen we daar graag gebruik van maken. (En natuurlijk
betalen we het transport zelf.)
Vanuit Rangala kunnen we naar het Kakamega forest, een van de plekken op de aarde waar
nog een echt oerwoud is. Hier zullen we een tocht door lopen o.l.v. een gids. Anders komen we
nooit meer terug omdat je daar gemakkelijk verdwaalt!!
Voor de gymlessen op scholen hebben we nog tennisballen van TC Etten. En voor het
stichtingbaja.nl@gmail.com
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voetbalteam op meerdere scholen hebben we nog tenues van VV Internos en boomkwekers uit
Zundert. Vandaar die 7 koffers / tassen die ik aan het inpakken ben.
We gaan ook weer op bezoek bij Dr. Mama Sara Obama. (94 jaar) We hopen dat zij met ons
mee zal gaan om de nieuwe keuken te openen. Of ze dit nog kan en wil, zullen we zien.
Op deze dag gaan we ook naar 'het eind van de wereld' waar Jane woont. Jane die al heel lang
ziek is, en bij haar moeder woont, wat in Kenia erg ongebruikelijk is als je getrouwd bent
geweest. Ook al ben je een weduwe. Dit vind ik altijd het 'taaiste' bezoek, maar ik wil Jane graag
weer ontmoeten.
Om ook huisjes / hutten te bekijken zijn we uitgenodigd bij een familie ergens in de
binnenlanden. Er zal dan gebeden worden bij binnenkomst omdat we gast bij hen zijn. Dan komt
er een schaal met koekjes en frisdrank op tafel en kunnen we het gesprek beginnen. De koekjes
en drank brengen we mee, zodat de mensen niet in verlegenheid worden gebracht vanwege hun
financiële situatie. Consolata zal de tolk zijn als de mensen geen Engels spreken. Er is ook weer
een gebed als we weggaan.
Natuurlijk willen de schoolmensen dat we hun keuken komen openen. Ze geloven nog steeds dat
de muzungu's geluk brengen als ze de nieuwe keuken binnengaan.
Ik denk dat ze beter een goeie kokkin / kok kunnen aanstellen.
Meestal zijn er bij zo'n opening van die lange rituelen. Maar we zullen proberen ze allemaal op 1
dag te openen!!
Het guesthouse in Rangala, wat onze verblijfplaats wordt, is meteen vol als we er met zessen
zijn.
We eten bij de zusters, krijgen 3x warm te eten met veel vers fruit. MMMMMMM das pas lekker!!!
In de laatste dagen willen we de Massaai Mara bezoeken, waar we een van de 7
wereldwonderen willen zien, nl. de doortocht van de gnoes / wildebeest door de Mara rivier. Dit is
zo'n geweldig spektakel. Cees en ik hebben dit ooit eens gezien en het staat nog op ons netvlies
gebrand!!
Kortom dit wordt weer een reis die wij niet meer gaan vergeten!!
Activiteiten:

April, Mei
Maart, april, mei
15 mei
1 mei
Aug / sept.
Juni,
juli,
augustus

1-27 oktober

Collecte bij verzorgingshuis Aeneas in Breda
Actie: Jumbo Spek de kas van je club bij de Jumbo
Uitreiking cheque: “Jumbo Spek de kas van je club”
Start: Lege flessen bonnetjesactie in Albert Heijn Etten-Leur
Reis naar Kenia (Corry & Cees, Wim en Dymph, Jan en Jeannie)
Collecte bij verzorgingshuis Aeneas in Breda. Deze opbrengst
neemt Corry cash mee naar Kenia en gaat daar spullen voor
mensen kopen zodat Aeneas meteen kan zien wat ermee gedaan
is.
Lege flessen bonnetjes actie voor BAJA bij de Jumbo
Wordt vervolgd
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