
ANBI registratie Stichting BAJA: 

 De naam van de stichting; 

Stichting Bouwen Aan voor en met Jeugd in Afrika 

E-mailadres: stichtingbaja@gmail.com  

 

 Het RSIN of het fiscaal nummer: 

813511276; 

 

 De contactpersoon: 

Voorzitter Stichting BAJA: mevrouw C.D.M. Musters-Hendrikx   

cdmhendrikx@ziggo.nl   tel. 06-47800928; 

 

 De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden 2018: 

Voorzitter: mevrouw C.D.M.  Musters-Hendrikx;  

Secretaris: mevrouw M. Zengerink- Bak 

Penningmeester: mevrouw W.M.A. Pleune- van Dommele ; 

Emailadres: stichtingbaja.nl@ziggo.nl  

 

 Het beleidsplan: 
Het zonder winstoogmerk verzamelen en beschikbaar stellen van gelden voor de bevordering 
van de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd in Afrikaanse landen en het bevorderen 
van al hetgeen dat rechtstreeks of zijdelings daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Via activiteiten in Nederland opgezet en uitgevoerd 
met behulp van bestuursleden en leden van diverse organisaties zoals: scholen, serviceclubs, 
vrouwenverenigingen en bedrijven, krijgt BAJA financiën bijeen die ingezet gaan worden om 
scholen in Afrika, momenteel in Kenia, te ver- herbouwen. Tevens wordt het meubilair vervangen 
of aangeschaft. Alle werkzaamheden in Kenia worden onder leiding van professionals, uitgevoerd 
door de lokale bevolking. 
 

 Het beloningenbeleid: 
Het bestuur stichting BAJA werkt geheel Pro Deo.  Zelfs reis- en verblijfkosten voor de bezoeken 
aan de projecten in Kenia, gebeurt volledig op eigen kosten.  
 

 De doelstelling: 

Stichting BAJA, opgericht in 2004,  is een niet-commerciële stichting, dus zonder winstoogmerk, 

die basisscholen in het westen van Kenia (her/ver) bouwt.  

De reden waarom wij Stichting BAJA opgericht hebben is als volgt: 

De oude scholen die we herbouwen zijn meestal uit mud (modder) opgebouwd. Deze 

modderscholen lijden erg onder de heftige regens die er kunnen vallen in de regenseizoenen in 

Kenia. Om de school  te kunnen behouden, moeten de leerlingen iedere vrijdag deze scholen 

aansmeren met een laag ‘cow chowder’ (koeienpoep), waardoor de scholen in tact moeten 

blijven. Dat houdt in dat er op deze tijden niet gestudeerd en geleerd kan worden. Dat heeft 

natuurlijk een negatief effect op de resultaten. Geen goede resultaten betekent: geen examen, 

geen vervolgopleiding, geen baan, dus geen geld om van te leven. 

BAJA laat, onder professionele begeleiding van lokale ondernemers, de lokale bevolking zelf 

meebouwen aan de school waar hun kinderen les zullen krijgen.  Op die manier krijgen zij 

“feeling” met de school en de afspraak is dat zij het schoolgebouw zelf goed onderhouden. De 

ouders van de leerlingen maken (onder begeleiding van professionals) zelf de plannen en 

begrotingen en ze voeren dit ook zelf uit. Indien ze een reëel en verantwoord plan indienen, gaat 

het Keniaans bestuur erop uit om een en ander in een “verantwoorde en reële aanvraag” te 

verwerken. Die plannen worden vervolgens tezamen besproken en bekeken of die haalbaar en 

uitvoerbaar zijn. Iedere stap van het ontwikkelings- / bouwproces dient uitgebreid verantwoord te 

worden voordat het Nederlandse bestuur haar goedkeuring geeft. Op deze manier behoudt 

Stichting BAJA het overzicht waar iedere euro aan besteed wordt, zodat we dit ook kunnen 

verantwoorden aan onze donoren.  

Wellicht is dit ook de reden dat het zo goed gaat met BAJA. 

Een register accountant in Nederland controleert (vrijwillig) onze boekhouding en financiële 

verantwoording. Samen met enkele mensen uit het bedrijfsleven geeft hij zo nodig adviezen. 
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Activiteitenverslag Stichting BAJA 2018: 

Uitgevoerde activiteiten door stichting BAJA in het jaar 2018.   

Diverse van onderstaande activiteiten zijn bestemd voor het inzamelen van gelden voor fase 2 

keukenproject en schoolmeubilair voor alles BAJA scholen.   

Januari: 

 Rustige maand 

 

Februari: 

 BAJA-Presentaties in alle klassen van RKBS De Arenberg in Zevenbergen. 

 

Maart: 

 De sponsorloop van de RKBS De Arenberg in Zevenbergen.  

 Actie Jumbo: 'Spek de kas van je club' 

 

April: . 

 Nieuwsbrief no. 1 van 2018 uit 

 Actie Jumbo: 'Spek de kas van je club' 

 

Mei: 

 Kascontrole Stichting BAJA. 

 Actie Jumbo 'Spek de kas van je club' 

 Uitreiking van de Jumbo cheque: Spek de kas van je club te Etten-Leur; 

 Dozen met jurkjes ophalen in Klein Zundert. Gemaakt door dames van: De Vrouwen van Nu 

 Dozen met sjaals en mutsen op halen in Geertruidenberg. 

 Start: Lege flessen bonnetjesactie in Albert Heijn Etten-Leur 

 

Juni: 

 Presentatie aan de serviceclub Inner Wheel, regio Etten-Leur. 

 

Juli: 

 Ontvangst cheque: Lege flessen bonnetjes bij Albert Heijn  

 Koffiemiddag en Power Point presentatie in de Hoge Brug in Roosendaal voor alle dames van de "Club 

Zonder Naam" die kleding maken voor kinderen in ontwikkelingslanden. Dus ook voor Kenia. 

 

Augustus: 

 Nieuwsbrief no. 2 van 2018 uit. 

 Reis naar Kenia door de voorzitter en familieleden. 

 

September: 

 Reis naar Kenia door de voorzitter en familieleden. 

 Lege flessen bonnetjes actie van de Jumbo Kerkwerve Etten-Leur  

 

Oktober: 

 Ontvangst cheque van de Jumbo van de lege flessen bonnetjes actie 

 Zang en collecte bij verzorgingshuis Aeneas in Breda 

 Baja presentatie van de besteedde collecte gelden in Kenia voor de Aeneas bewoners die in de dienst 

komen. 

 

November: 

 Begrotingen Ichinga Primary school besproken en 1e deel van de begroting overgemaakt van aan BAJA 

Kenia door onze penningmeester. 

 

December: 

 Uitgave BAJA nieuwsbrief no. 3 van 2018  

 Presentatie op Basisschool de Leest in Etten-Leur. 

 Ophalen van schoolspulletjes die ingezameld zijn als kerstactie op de basisschool De Leest in Etten-

Leur. 

 
 



Gedurende het jaar 2018: opluisteren van vieringen in:  

- Verzorgingshuis Aeneas. Collecte voor Stichting BAJA 1x in de maand. 

 

Al de activiteiten zijn opgenomen in de club/ verenigingsbladen.  

**Facebook: Stichting BAJA, 

** in de nieuwsbrieven op: www.stichtingbaja.nl 

** website van basisschool: De Leest 

 

Verslag:  

Corry Musters-Hendrikx  

Stichting BAJA, voorzitter. 

 

 

Financiële verantwoording over 2018: munteenheid euro: 

 

 

Activa   Bank 2018 Bank 2017 

Liquide Middelen    

Banksaldi:    

Lopende rekeningen   18.49 43.54 

Spaarrekeningen  15.459.37 2759.34 

Spaardeposito  42.186.26 42.025.920 

    

Passiva  2018 2017 

Vermogen     

Kapitaal per 1-1  44.828.78 50.036.06 

Resultaat boekjaar  12.835.34 -5.207.28 

Kapitaal per 31-12  57.664.12 44.828.78 

    

Investering Kenia  18.419.13 29.535.50 

 Donaties via  
 Wilde Ganzen  nvt 

  
nvt 

 Premie van   

 Wilde Ganzen  nvt 

  
nvt 

Totaal  18.419.13 29.535.50 

Penningmeester Stichting BAJA: 

W.M.A. Pleune- van Dommele. 


