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Beste lezers en fans van de BAJA nieuwsbrief.

De zomer lijkt nog zo kort geleden en toch is het jaar weer bijna om. Het lijkt wel of de
dagen sneller gaan, zegt men weleens, maar ook voor BAJA lijkt het of de tijd vliegt.
Ook in de laatste 3 maanden hebben we weer veel ondernomen en er staan weer een aantal
activiteiten op stapel.
***We zijn onze 'vaste donors' dankbaar. Zij zorgen ervoor dat we steeds door kunnen gaan
met onze andere projecten. We zijn nl. ook bezig met het timmeren van de banken voor de
kinderen van ALLE scholen. Dat leest u ook in deze nieuwsbrief.
***Zo hebben we van een transportbedrijf uit Fijnaart dat 25 jaar bestaat een grote gift
mogen ontvangen. Dat zijn zeker opstekers voor BAJA, vooral als het via Wilde Ganzen mag
lopen.
***Wilde Ganzen heeft wederom onze aanvraag voor de 7 keukentjes goedgekeurd en nu
zijn we dus druk bezig om de € 34.000 bij elkaar te krijgen.
Over deze aanvraag leest u in het financieel stukje in de nieuwsbrief.
***Tijdens onze reis naar Kenia hebben we veel gezien en gehoord over de werkwijze van
ons team in Kenia. We hebben natuurlijk ook gesproken over: hoe gaan we verder met
BAJA. Het doel van BAJA was om 9 scholen te bouwen, te voorzien van banken en kasten
en tafels. Met het bouwen zijn we klaar op de 7 keukentjes na. Alle 9 scholen in het Magoya
gebied hebben klassen, een administrationblock waarin de docentenkamer, het kantoor van
de headteacher en nog een opslagruimte voor de maïs, een kleuterschool en een keukentje
om het middageten te maken. Ook in Alego Kogelo (bij Dr. Mama Sara Obama) hebben we
een kleuterschool gebouwd en daar komt ook nog een keukentje.
***De belangrijke vraag: HOE NU VERDER?
Met de Wilde Ganzen hebben wij hierover gesproken. Via Wilde Ganzen hebben onze
bestuursleden in Kenia een training gevolgd om te leren plannen op 'korte' en ook 'lange
termijn', 'leren budgetteren' en 'wat nodig is om een project te leiden'. Dat is zeer goed
bevallen. Over een tijd mogen zij weer een vervolgtraining volgen over: 'Hoe genereer ik geld
uit mijn eigen land'. Er zijn nl. in Kenia genoeg bedrijven waaraan zij zelf een bijdrage
kunnen verzoeken. Dan kunnen ze onafhankelijk van het Nederlandse team verder gaan met
de activiteiten.
En dan zijn wij in Nederland klaar met dit project. In deze fase zijn BAJA Nederland en BAJA
Kenia bezig om samen hiervoor een plan te maken. Ikzelf denk dat het heel goed is dat
mensen in Kenia verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen mensen en voor de toekomst
van hun jongeren. Gelukkig willen en kunnen onze Keniaanse collega's dit zelf ook.
Meer nieuws in deze nieuwsbrief.
Wij wensen u allen GEZEGENDE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2016.
Wilma Pleune, Consolata Ooko Akoth, Mariette Hendrikx, Mathews Aloma,Jetty Hoefnagels,
Mark Bernard, Martha Zengerink, Corry Musters
Stichtingbaja.nl@gmail.com
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Financieel praatje:
Alle scholen zijn inmiddels gerealiseerd en we zijn begonnen aan de 2e ronde. Dat houdt in:
De scholen in het Magoya gebied hadden allemaal een oude mudkeuken of zelfs een
muurloze keuken. Omdat zij op een meer hygiënische manier eten willen koken voor de
kinderen die overblijven, wilde men graag een nieuwe stevige stenen keuken. BAJA heeft al
3 keukentjes gerealiseerd en nu in deze ronde worden de 7 resterende keukentjes gebouwd.
Dus straks is er bij elke, door BAJA ge-(ver) bouwde Primary school, een nieuwe keuken. Op
onderstaande de foto's kunt u zien dat het heel hard nodig is.
Een mooie meevaller hierbij is dat Wilde Ganzen ook voor dit project een
samenwerkingsovereenkomst met BAJA is aangegaan en zij willen ons weer ondersteunen
met een premie van 33%. Echt geweldig hoor!!!

Oud keukentje

Keuken zonder muren

Zo worden ze gebouwd

Op 10 december jl. kregen we een hele mooie
gift van de PC-club van de gemeente EttenLeur. Deze club houdt eind 2015 op te bestaan
en de leden hebben besloten om het saldo aan
een goed doel te schenken. Stichting BAJA was
blij verrast met een prachtig bedrag van
€ 2540,- wat besteed wordt aan het realiseren
van bovenstaande keukentjes.
Heel hartelijk dank, leden van de PC-club!
Extra gift uit Fijnaart:

DANK JE
WEL
FA.
TRANSKOO
Voor de mooie
gift naar
aanleiding van
jullie 25-jarig
bestaan van
het bedrijf.
Mocht u ons keukenproject ook willen steunen dan kunt u een gift overmaken naar Wilde
Ganzen op rekening NL53INGB 0000.0400.00 met onderstaande vermelding op uw
overboeking:
7 kitchens for STICHTING BAJA–Projectnummer 2015.0218-Activiteitnummer 2015.484
Verder zijn we gestart, weliswaar zonder subsidie, met het laten maken van schoolbanken,
voor elke BAJA school. Zie hieronder het bankenproject.
Namens de bestuursleden, Corry, Martha, Mariëtte en Jetty en het hele Keniaanse team, wil
ik u weer heel hartelijk danken voor alle grote, maar ook kleine giften.
Zonder uw vertrouwen geen stichting BAJA.
Wilma Pleune, penningmeester.
Stichtingbaja.nl@gmail.com
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Banken project voor ALLE BAJA- scholen.
De 9 scholen in het Magoya gebied hebben bijna geen banken waarop de kinderen kunnen
zitten. Veel van de leerlingen moeten met 5 kinderen in één bank zitten. Ze kunnen dan
uiteraard niet schrijven. Maar altijd nog beter dan op de grond zitten, hoewel de grond wel
van cement is tegenwoordig.
We hebben opgevraagd hoeveel banken er in totaal nog gemaakt moeten worden.
Dat zijn er 1229.
Een groot aantal, maar na de vergadering met het Kenia bestuur in oktober jl, hebben zij een
voorbeeld laten zien van de banken. Er zijn al scholen die al een aantal banken hebben.
Ook heeft het bestuur 5 gediplomeerde timmermannen gevonden die bij de scholen de
banken gaan timmeren, zodat er bijna geen transportkosten zullen zijn. Wel voor het vervoer
van het hout natuurlijk. In totaal hebben we 1229 bankjes nodig. Kosten ca € 36.000.
Meteen na de reis hebben we de begroting hier in Nederland besproken en na goedkeuring
heeft onze penningmeester Wilma Pleune het benodigde geld overgemaakt.
Dat geld komt dan van de 'vaste donors' en van de activiteiten, die we gedaan hebben
gedurende de periode waarin de Keniaanse mensen de laatste school aan het bouwen
waren.
Straks kunt u op de website precies zien hoe zij dit uitgevoerd hebben.

Kinderen zitten op de grond

Nieuwe banken voor de grotere leerlingen.

Keniareis 25 in oktober 2015:
En daar gingen we (Cees en ik) weer op stap naar Kenia. Op 7 oktober zijn we vertrokken
vanuit Antwerpen-station naar Schiphol, om vandaar met een dagvlucht naar Nairobi te
reizen. 4 Grote koffers vol en met de nodige handbagage. De volgende ochtend zijn we met
de bus dwars door Kenia naar Kisumu gereisd, waar we eerst een paar dagen zijn gebleven
om te acclimatiseren en de nodige boodschappen en info op te doen.
Na 2 nachten zijn we naar Rangala, waar wij en ook Elvera en haar moeder Wilma uit OudGastel verbleven, en naar Ugunja vertrokken, waar uiteindelijk de BAJA projecten zijn. Er
moest een hoop gedaan en besproken worden.
De scholen zijn gebouwd, maar we hadden in 2004 al met de communities besproken dat
BAJA een 2e ronde langs de scholen zou doen voor de meest noodzakelijke dingen die in de
1e ronde vergeten waren. De laatste scholen hadden in hun begroting ook een keuken
meegenomen. De eerste scholen projecten waren dat 'vergeten'. Dus de wens om bij 7
scholen een keuken te bouwen werd als eerste geuit. (Banken project: zie hier boven)
In Rangala is er al een jongeren-smallbusiness-groep actief die heel goed draait. Ze waren
erg trots om dat aan ons te vertellen en hoe men dacht verder te gaan.
Petje af hoor, het loopt erg goed.
De smallbusiness groepen zijn allemaal officieel geregistreerd en doen aan 'table-banking'.
(D.w.z. dat men zelf ook iedere maand geld in moet leggen.) Dus stilzitten is er niet bij.
Nu zijn we ook weer met een nieuwe smallbusiness gestart. De mensen moeten nu en later
hun scholen onderhouden. Een idee van henzelf was een 'geitenproject'. Geiten om melk en
vlees te verkopen. Zo'n 60 mensen, meest vrouwen, hadden hier belangstelling voor. Ook
moeten ze zelf geld inleggen als ze mee willen doen. Het is niet allemaal ontvangen.
Er moet meegewerkt worden, zoals altijd met BAJA.
Stichtingbaja.nl@gmail.com
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Via de collectes van Aeneas en enkele privésponsoren hebben we 10 geiten en 2 bokken
kunnen kopen.
De bokken wilden meteen al doen waar ze voor
gekocht waren!!! Grote hilariteit onder de vrouwen
natuurlijk. De dieren hebben allemaal een naam,
genoemd naar hun sponsoren. Zo is er een Antoon
en Wim (Bokken) en een Coby, Wilhelmien, Gerda
en Lia, Anita en nog wat namen. Genoemd naar
mensen in Aeneas. (met toestemming)
Over de toekomst van BAJA zijn we het eens:
We hebben nog een 5-tal jaren om te zorgen dat men daar zelf verder kan. Daarna gaat het
BAJA bestuur Kenia op eigen kracht verder. Maar daarover meer in de volgende nieuwsbrief.
De laatste dagen hebben we heerlijk genoten van de Keniaanse warmte, zonnetje en lekker
eten en vooral niet te vergeten het zwembad. Kortom een reis waar we met veel plezier aan
terugdenken.
Cees en Corry Musters-Hendrikx.
Kerstmarkt in het Amphia in Oosterhout:
Stichting BAJA werd op 10 december uitgenodigd
om op een kerstmarkt te staan in het Amphia in
Oosterhout. Natuurlijk geven we daar graag gehoor
aan, want alle inkomsten zijn welkom. Jetty en
Mariette waren er erg actief om BAJA aan de man/
vrouw te brengen. Het personeel kon de kerstmarkt
bezoeken. Er stonden een aantal kraampjes van
vrijwilligers die in het Amphia actief zijn. Allerlei
zaken werden verkocht.
Ook deze actie gaat via de Wilde Ganzen die de
opbrengst met 33% vermeerdert.
Receptie Jamhury Day in Den Haag op 11 december:
Zoals ieder jaar worden de bestuursleden van projecten in Kenia uitgenodigd voor de
receptie van de Keniaanse Jamhuryday / Onafhankelijkheidsdag door de Keniaanse
Ambassadeur in Den Haag. Omdat we de nieuwe Ambassadeur nog niet ontmoet hadden
wilden Cees en ik er wel eens heen gaan. Deze feestelijke gebeurtenis (52 jaar geleden is
Kenia onafhankelijk geworden) werd gehouden in het Hilton hotel in Den Haag.
H.E. Mrs. Rose Makena Muchiri, de Keniaanse Ambassadeur, verwelkomde ons hartelijk.
Dus we konden even met haar praten wat BAJA zoal in Kenia doet en vervolgens nodigde ze
ons uit om een lekker hapje te nemen. Sukumawiki, Ugali, kip, mandazi's enz. Allemaal
heerlijk om weer te proeven.
Natuurlijk ontmoetten we toen ook mensen die ook een project hebben in Kenia, en met wie
we gezellig onder het eten info uit konden wisselen. Wat meestal erg leerzaam is.
Activiteiten:
Okt 15 - 1 okt 2016
10 December 2015
11 December 2015
11 December 2015
11 December 2015
17 December 2015
20 December 2015
13+21 December’15
December 2015
27 December 2015
3 februari 2016

Activiteiten voor de fondswerving voor de 7 keukentjes in het Magoya gebied
Kerstmarkt in het Amphia ziekenhuis in Oosterhout
Overhandiging cheque van de PC-club van de gemeente Etten-Leur
Presentatie in basisschool de Klankhof in Etten-Leur
Receptie Jamhury Day / Onafhankelijkheidsdag van Kenia in Den Haag
Kerstmarkt in basisschool de Klankhof in Etten-Leur
Nieuwsbrief no. 3 in 2015
Zingen, vertellen en collecte voor BAJA in Aeneas in Breda
9 Dozen ophalen met mutsjes en sjaals, truien in Raamsdonkveer
Open huis en ontvangst van een koe voor een smallbusiness Kenia in B o Z.
Presentatie aan de medewerkers van de Wereldwinkel in Steenbergen
Wordt vervolgd.
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