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Beste lezer en fan van BAJA- Nieuwsbrief,
Alweer de 2e nieuwsbrief in dit jaar.
Het is een periode rustig geweest, zo lijkt het ja, maar intussen heeft BAJA, zowel in
Nederland als in Kenia veel kunnen en mogen doen.
In Nederland hebben we enkele presentaties gedaan op scholen met activiteiten die geld
opbrachten voor BAJA. U leest hierover in deze Nieuwsbrief.
In Dongen heeft de J.J. Anspach school een fancy fair en markt georganiseerd voor BAJA.
In Kenia hebben de community leden van de Oloma Murumba Primary deze school
afgebouwd. En zij zijn naar de scholen gereisd om plannen te maken voor het volgende
project: keukentjes bouwen bij de scholen die er nog geen hebben. In deze keukens wordt de
porridge gekookt voor de kinderen die overblijven omdat ze te ver van school wonen en die
vanaf 's morgens vaak nog niet gegeten hebben.
Ook heeft het bestuur meegedaan met een WakaWaka pilot van de Wilde Ganzen. Er zijn
100 lampjes naar Kenia gestuurd en we hoorden dat ze bijna allemaal al verkocht waren.
Het berichtje over de Waka Waka kunt u lezen in onze vorige BAJA nieuwsbrief.
In de volgende nieuwsbrief in December leest u meer hierover.
In Nederland zijn enkele dames druk bezig met breien en naaien om mutsjes, jurkjes, bloesjes
en broekjes te maken. We hadden er al heel veel meegenomen en meegegeven naar Kenia.
Nu hebben we afgesproken deze mutsjes ook door te geven aan andere projecten, waar ze
erg nodig zijn. U leest over Mevr. Dini Goossens in deze nieuwsbrief.
Verder hebben we weer plannen gemaakt om naar Kenia te reizen. Mijn man en ik zullen in
oktober onze koffers pakken. De reis hebben we al geboekt.
Er zijn daar in oktober ook een ex-student en haar moeder die nog eens terug wilden gaan
om vrijwilligerswerk te gaan doen. Dus dat wordt wel gezellig.
De priesterkleren van de voormalige H. Hartkerk zijn allemaal mee naar Kenia genomen.
Yvette Nieuwesteeg heeft samen met Ineke v. Loon de laatste kleding afgegeven in een
dienst in de kerk. Pastores en community leden waren er erg blij mee.
Hartelijke groeten namens het hele BAJA-bestuur,
Corry Musters-Hendrikx vz
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Financieel praatje van de penningmeester:
Yes!! 11 jaar stichting BAJA en …..onze doelstelling gehaald!!
De laatste school in het Magoya gebied, de Oloma Murumba Primary School is gereed en de
financiële verantwoording is naar Wilde Ganzen verzonden. Nu beginnen we aan de tweede
ronde, het realiseren van 7 keukentjes bij de BAJA-scholen in het Magoya gebied.
Deze 7 keukentjes kunnen we laten bouwen voor een bedrag van ca. € 34.000. Blij verrast
waren we met het bericht van Wilde Ganzen dat we ook voor dit project in aanmerking
kunnen komen voor een premie. Dat betekent dat we zelf € 22.670 bij elkaar moeten krijgen
(incl. de bijdrage van ca. € 2000,- door de Communities in Kenia). Wilde Ganzen zal dan het
restant van € 11.330 aanvullen. Dus lieve mensen er is weer werk aan de winkel!! De
aanvraag is inmiddels ingediend en we hopen op 1 september a.s. van start te kunnen gaan
met het werven van de benodigde gelden. Wij hopen op uw vertrouwen in onze stichting en
dat u BAJA een warm hart blijft toedragen. Tevens danken wij u weer voor alle kleine en grote
giften.
Namens de bestuursleden, Corry, Martha, Jetty en Mariëtte,
Wilma Pleune, penningmeester.
Financiële controle over het boekjaar 2014:
Geacht bestuur,
Op 2 juni heb ik samen met dhr. L. Schilder de controle uitgevoerd over de financiële
administratie van 2014 van Stichting Baja. De overlegde informatie gaf een helder beeld van
de samenstelling van het vermogen per 31-12-2014 en van de exploitatie over 2014.
Tevens zijn de door ons gestelde vragen naar behoren beantwoord. Wij adviseren het bestuur
om de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid in 2014.
Namens de kascommissie,
Mario Vugts
De financiële controle voor 2014 is weer gedaan en een woord van dank is op zijn plaats.
Ook wordt de controle van de Oloma Murumba Prim. School nog een keer gedaan door de
Wilde Ganzen. Dit jaar is de Oloma Murumba afgebouwd en hiervan krijgen we de financiële
verantwoording vanuit Kenia, die doorgestuurd wordt naar de Wilde Ganzen.
Gelukkig zijn al onze verantwoordingen steeds goedgekeurd. Dat betekent dat onze mensen
dit heel goed doen. Ook belangrijk t.o.v. de sponsoren, die wel willen zien dat de gelden
volledig op de plaats van bestemming komen en volgens plan ingezet worden.
Wilma en Mathews, namens het bestuur van BAJA dank ik jullie hartelijk voor het
correct verzorgen van de financiën. Ook de financiën van Kenia zijn in de
verantwoording meegenomen en helemaal goedgekeurd. Zowel mevr. Wilma Pleune als
Mr. Mathews Aloma zijn bij deze gedechargeerd voor het financiële gevoerde beleid in
het afgelopen jaar 2014.
Corry Musters-Hendrikx. Stichting BAJA vz
'Mijn tafelwinkel' in Roosendaal:
In Roosendaal is er in de Nispensestraat
via een nieuw initiatief een 'Mijn Tafel’
winkel ontstaan. Kleine verenigingen en
stichtingen kunnen daar hun spullen ter
verkoop aanbieden. De winkel wordt
gerund door een ondernemer. Piet en
Ineke, die ook vaak naar Kenia gaan
hebben er ook tijdelijk een tafelwinkeltje. Er
moeten nl. steeds spulletjes aangeboden
en dus aangevuld worden. Het is de moeite
waard om eens te gaan kijken in de
Nispensestraat.
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25ste reis naar Kenia in
Oktober 2015:
In oktober 2015 zal ik met
mijn man Cees naar Kenia
gaan. Het plan is om enkele
scholen te bezoeken, nl. die
scholen
waarvan
de
keukentjes gebouwd zullen
worden in het volgende plan.
Hiervoor hebben we weer
een bijdrage van de Wilde
Ganzen aangevraagd.
Wilde Ganzen belde mij,
Corry, op om te vragen of we
weer een aanvraag wilden
doen. En natuurlijk gaan we
dat dan doen.
Verder willen we praten over
de plannen die Nicholas en
William hebben wat betreft
hun schoolopleiding.
Little Corry is terug naar haar
vader in Kisumu. Ik wil
proberen om haar te vinden
en
te
bezoeken.
Ben
benieuwd of dat lukt en hoe
ze eruit zal zien en of het
goed met haar gaat.
Omdat ik in Aeneas de 2e
zaterdag in de maand de
collecte voor BAJA krijg
hebben we afgesproken dat
we op zoek gaan naar geiten
om enkele small-business te
starten. De geiten en bok
gaan we daar kopen. Er zal
weer veel gelachen worden
als het zover is.
Ook gaan we naar Dr. Mama
Sara Obama die in Alego
Kogelo woont. Dat ligt vlak bij
Bondo waar Rietje Mary met
haar
moeder
woont,
(adoptiekindje) en Jane, de
moeder van Nicholas die
bijna blind en doof is. Dat zal
toch wel weer een heftig
dagje worden.
Voor de rest gaan we ook
Mariette, Jetty, Wilma hebben ook genoten van de
zonnen en genieten van de
activiteiten op de J.J. Anspachschool in Dongen.
mooie natuur en behaaglijke
warmte.
En Cees gaat nog kipsaté met pindasaus en rijst maken samen met Zr. Augustina, voor de
zusters in het klooster in Rangala. Dat is een belofte die we al lang geleden gemaakt hebben,
maar door omstandigheden is Cees daarna nog niet in Kenia geweest.
U hoort nog van mij / ons.
Corry Musters-Hendrikx
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Priesterkleren vanuit de Maria Parochie naar Kenia:
Voordat er een dienst begint staan de mensen al te dringen om binnen te kunnen. Maar
omdat er nog een andere dienst bezig is moeten ze buiten wachten. (foto 1)
Al meerdere keren heb ik priesterkleding mee mogen nemen vanuit de Maria Parochie. Al
deze kleren zoals albes, superplies, kazuifels zijn door ons meteen weggebracht naar de
parochie waar ze voor bestemd waren. Deze kleding bied je dan aan tijdens de dienst in de
offerande van materialen. Er worden ook eieren, melk, water, maïs, meel, kippen en hanen
geofferd. Soms wordt er zelfs een schaap door het middenpad in de kerk naar voren
getrokken. (Heb wel eens meegemaakt dat de hanen onder het altaar ruzie begonnen te
maken. Dat was me toch een lawaai daar onder dat altaarkleed).
In februari hebben Yvette en Ineke de laatste kleding aangeboden in een grote kerk in
Kisumu (zie foto 2). In veel parochies zijn geen Europese missionarissen meer die anders
voor deze kleding konden zorgden. Ze zijn dus heel goed terecht gekomen.

Namens BAJA en de parochies in West-Kenia: Hartelijk bedankt Maria-Parochie
voor de mooie priesterkleding en misdienaarkleding!
Mutsjes voor Kenia:
Mevrouw
Dini
Goossens
uit
Geertruidenberg haakt iedere dag aan de
mutsjes voor BAJA. En nog 2 dames
breien dassen en truitjes die we mee
mogen nemen naar Kenia.
In totaal heeft mevr. Goossens al zo'n
600 mutsjes gehaakt. Natuurlijk kunnen
we niet alle spulletjes mee naar Kenia
nemen, dus maken we er ook andere
projecten blij mee. Via foto's laten we aan
hen terug zien dat ze goed terecht
gekomen zijn. ONZE HARTELIJKE
DANK aan MEVR DINI GOOSSENS!!!
En ook de 2 andere dames uit
Geertruidenberg: BEDANKT!!!
Activiteiten:
Mei
Juni / Juli
Juni
Juli
Juli
Augustus
Oktober

Jurkjes en broekjes ophalen uit Zundert
Goede doelenactie op de J.J. Anspach school in Dongen
Ophalen mutsjes in Raamsdonkveer.
Presentatie aan een brei- / naaiclub in Roosendaal
WakaWaka pilot in Kenia
Nieuwsbrief no 2 in 2015
Reis naar Kenia door Corry en Cees
(Wordt vervolgd)
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