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Aan de lezers van deze 1e BAJA nieuwsbrief van 2021
‘ONDERWIJS IS DE SLEUTEL TOT ONAFHANKELIJKHEID!’ schreef ik in de vorige nieuwsbrief.
En dat is ook zo. Maar wat nu als de scholen in bijna alle landen van de wereld dicht zijn?
Zowel in Nederland als in Kenia zijn de scholen lange tijden gesloten geweest. Wij in Nederland
kunnen dan online lessen volgen. Maar in de binnenlanden van Kenia kan dat niet, er is geen
stroom. Veel scholen zijn wel aangesloten op het elektriciteitsnet via grote draden hoog op palen,
langs de weg. In sommige huizen heeft men elektriciteit via solar panelen op het dak. Soms net
genoeg voor een lamp, erg weinig dus.
In Kenia zijn de meeste scholen op dit moment weer voor een aantal weken dicht vanwege de 2de
golf, net nu ze enkele weken open waren en de studenten weer naar school konden.
De eerste covid-19-vaccins zijn in Nairobi aangekomen.
Op 29 maart is in Alego Kogelo dr. Mama Sara Obama overleden, de moeder van oud-president
Obama van de VS. Zij is meteen op 30 maart begraven. Zo snel, vanwege de angst voor coronabesmettingen als er veel mensen naar de begrafenis zouden komen. In 2008 ben ik (Corry) bij haar
op bezoek geweest. Toen we foto’s van haar maakten vroeg ze daar geld voor. Maar dat hebben
we niet betaald. Want we vertelden dat we in Nederland geld zouden krijgen als we een mooie foto
van mama Sara Obama konden maken. En dat geld gebruikten we dan om scholen in Kenia te
bouwen. Heel slim vroeg Mama Sara meteen of we voor haar dorp ook een ECD (kleuterschool)
konden bouwen. En dan hebben we gedaan op voorwaarde dat mama Sara de school zelf zou
openen.
Bij de opening mocht mama Sara mee naar de school als ik haar heel de tijd zou ‘bewaken’ dat
haar niks zou overkomen. En dat hebben we met z’n allen gedaan. Verderop in deze nieuwsbrief
nog een stukje over deze markante vrouw.
Met regelmaat krijgen we nu berichtjes uit Kenia hoe daar e.e.a. verloopt met het corona-virus. Het
blijkt dat daar de 2e corona golf bezig is en het aantal besmettingen loopt snel op, veel mensen
worden ziek. Omdat in de grote steden heel veel mensen hun baan zijn kwijtgeraakt, trekken zij
naar de binnenlanden in de hoop daar eten te kunnen bemachtigen. Op die manier verspreidt het
virus zich erg snel en loopt ook buiten de grote steden het aantal besmettingen snel op. Maar in de
ziekenhuizen in de binnenlanden zoals in Rangala zijn geen corona patiënten opgenomen omdat
ze die daar niet kunnen verzorgen want de benodigde apparatuur is niet aanwezig.
.
We zijn nog steeds het jaarproject van de Maria parochie in Etten-Leur. Maar omdat er steeds
maar 30 personen een kerkdienst mogen bijwonen, lopen de collectes voor BAJA niet erg hard. We
moeten nog gaan uitzoeken hoe we dit gaan oplossen. Want natuurlijk willen we het
caretakershouse / zorgmoederhuis graag bouwen. Het is hard nodig dat de zieke kinderen goed
opgevangen worden, zodat ze weer snel beter zijn.
Wij wensen u een goede, gezonde zomer toe.
Het voltallige BAJA-bestuur: Consolata Ooko, Mark Otieno, Mathews Aloma,
Marga Heere, Josien Beekers, Mariette Hendrikx, Jetty Hoefnagels, Corry Musters-Hendrikx
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Financieel praatje door Marga Heere:
De kascontrole van 2020 heeft plaats gevonden. Het was een heel rustig jaar omdat er weinig
activiteiten konden plaatsvinden in Nederland, maar zo ook in Kenia.
Gelukkig hebben de sponsoren wel doorgewerkt, zeker ook de mensen die een vaste donatie
leveren, waardoor we zekerheid hebben over vaste inkomende bedragen.
Dit zorgt ervoor dat we komend jaar hopelijk weer veel goede activiteiten kunnen financieren.
Zonder u geen BAJA………..
Hartelijk dank voor alle giften die we hebben mogen ontvangen.
De Anbi resultaten en het activiteiten verslag komen weer op de website: www.stichtingbaja.nl

Dhr. Sjoerd Visser, financieel coach, heeft de kascontrole van BAJA gedaan over de jaren
2019 en 2020..
Roosendaal 21 april 2021,
Hierbij verklaar ik, Sjoerd Visser, na zorgvuldige controle van alle uitgaven en inkomsten
van Stichting BAJA dat de financiële boekhouding een getrouw beeld geeft van de
jaarstukken.
De uitgaven over 2019 en 2020, zijn doelmatig besteed aan projecten in Kenia, conform
het doel van de stichting.
Ik adviseer het bestuur de financiële verantwoording volledig goed te keuren.
Naar aanleiding van bovenstaande worden de penningmeesters Marga Heere en Mathews
Aloma voor het boekjaar 2020 gedechargeerd
Ik complimenteer hen beide voor de duidelijke rapportage.
Getekend Sjoerd Visser, financieel coach, Dordrecht.
Als voorzitter van BAJA zal ik daarom ook Keniaanse penningmeester Mathews Aloma en
onze penningmeester Marga Heere dechargeren voor het financiële beleid van 2019 en 2020.
Hartelijk dank voor het vele werk voor Stichting BAJA!
Corry Musters-Hendrikx
Doop Little Joppe
Little Joppe is een 3-jarig jongetje dat na zijn geboorte naar het
weeshuis van Rangala is gebracht, nadat hij gevonden was op een
bonenveldje. Vanaf zijn komst daar krijgt hij financiële ondersteuning
uit Nederland. In mei 2018 werd hij gedoopt met nog een aantal andere
kinderen. Marga (penningmeester Baja) was hierbij uitgenodigd.
Middels onderstaande link kunt u zelf ook een kijkje nemen bij deze
feestelijke gebeurtenis (ctrl-knop + link aanklikken met cursor)
https://youtu.be/45kjWQirqRQ
En onze BAJA Penningmeester Marga loopt ook mee met little Joppe.
Ze heeft een lange paarse rok aan.
Facebook
Op de Facebook pagina van Stichting BAJA kunt u ook de nieuwtjes
volgen van BAJA. Zowel wat er in Nederland gebeurd als in Kenia. Nu
zijn er vanwege de Corona niet veel activiteiten, maar het is misschien
toch wel eens leuk om er eens een kijkje op te nemen.
1e Communie
De kinderen die dit jaar hun 1e Communie in de Maria parochie doen (we hopen dat dit door kan
gaan) hebben een doosje meegekregen in hun werkmap waarin ze kunnen sparen om mee te doen
aan het verzamelen van financiën voor het zorgmoedershuisje. Ze moeten het doosje zelf in elkaar
knutselen.
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In de meimaand gaan ze hun 1e Communie doen. Of we nog een BAJA presentatie kunnen doen
i.v.m. corona, is nog niet bekend. Dat horen we nog.
Mark Otieno met pensioen.
We hebben nog een berichtje uit Kenia ontvangen van Mark Otieno. Mark is onze secretaris van
het Keniaanse BAJA bestuur. Mark vertelde dat hij met pensioen gegaan is. Mark heeft altijd een
taak bij de overheid uitgevoerd. Hij was chief in Magoya Area, een bepaald gebied in Siaya. Hij
droeg ook zorg voor de veiligheid in dat gebied. Vandaar dat hij ons vaak begeleidde als we op
bezoek waren in Kenia in de binnenlanden.
We wensen Mark veel plezier in zijn pensioentijd. Hij blijft wel zijn taak als secretaris voor BAJA
uitoefenen, gelukkig!
Stichting BAJA is gekozen tot jaarproject in de H. Maria Parochie: (Gelabeld project)
We zijn al enige tijd bezig met het financiën verzamelen via de Maria parochie voor het ‘Caretaker’s
house’ / ‘Zorgmoeders-huis’ bij het weeshuis in Rangala in West - Kenia.
Inmiddels hebben we een grondtekening gekregen hoe het huis eruit moet gaan zien.
Dat doet men daar heel anders dan hier. De afmetingen zijn 7.20 m / 5.40 m.
Er zijn n paar kamertjes waar kinderen kunnen slapen als ze ziek zijn. Ook is er ruimte waar de
zorgmoeder zelf kan slapen en overdag kan zijn. Er komt ook een keukentje waar ze kan koken.
Er is geen stromend water, dus dat moet ze halen uit een grote watertank die vlak bij haar huisje
staat. Het eten voor de kinderen komt uit het weeshuis.

Grondtekening van het huis.

Gedeelte van de fundering

De plaats waar het huis moet komen is al bekend, namelijk achter het guesthouse.
Het huis rechts op foto 2 is een guesthouse, waar studenten wonen als ze stage lopen in het
weeshuis. Er komen studenten vanuit de hele wereld. Zij helpen mee in het weeshuis met de
verzorging en spelen met de baby’s en de jonge kinderen.
Ook uit Nederland zijn er vele stagiaires geweest van het vroegere Kellebeekcollege (huidige
Curio)
Er ligt al een deel van de fundering (zie foto 2) Hier heeft een kippenhok gestaan. Deze kippen zijn
verhuisd naar een groter hok wat ook hoger ligt.
Deze lage fundering wordt opgehoogd zodat er geen water binnen kan stromen. De grond loopt nl
schuin af .
Aan de andere kant van de grote heg en afrastering heeft men een visvijver gemaakt, waar vissen
in gekweekt worden die men op de markt verkoopt.
Bankrekeningnr.: NL45 RABO 0114 8261 96 t.n.v. Caritas-instelling van de H. Mariaparochie o.v.v.
Stichting BAJA
OF
Via de website van de Mariaparochie: https://hmaria.nl/doneren o.v.v. Stichting BAJA
Website Maria parochie: www.hmaria.nl
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Bericht van overlijden van Dr. Mama Sara Obama in de Bode van Etten-Leur:
Toen we het bericht van overlijden van
Dr. Mama Sara Obama kregen via haar
dochter Marsat, hebben we meteen een
condoleance gestuurd.
Mama Sara Obama heeft veel betekend
voor het land Kenia. Ze heeft vele
vrouwen en jonge mensen geïnspireerd
om te studeren en om iets van hun leven
te maken. Ook al heb je niet veel geld,
dan nog kun je iets betekenen voor je
mede-mens door te helpen of alleen al te
luisteren.
Ook had Mama Sara een stichting
opgericht voor weeskinderen uit de
omgeving van Alego Kogelo.
Vaak kwamen er groepen vrouwen bij
haar op bezoek toen wij ook op bezoek
waren. De vrouwen zaten in een grote
kring op haar compound.
Omdat BAJA daadwerkelijk een school
voor haar had gebouwd, mochten we
meestal bij haar binnen op bezoek. En
dan konden we rustiger praten m.b.v.
een tolk.

U kunt het artikel lezen via onderstaande link:
https://www.internetbode.nl/reader/33454?alo=6f0d49179adb4a399706a59173d7cd89_29741&frommail=
true&utm_source=Etten-Leurse-Bode&utm_medium=email&utm_campaign=De-Etten-Leurse-Bode-vandeze-week&utm_content=news-headline#p=8

Bouwactiviteiten:
De bouwactiviteiten van BAJA Kenia hebben een tijdje stil gelegen vanwege de corona.
Het volgende plan behelst de bouw van de sanitaire voorzieningen bij iedere school. Omdat men
toiletten wil maken met een septic tank, hoeven de toiletten niet meer steeds op een andere plek
gezet te worden.
Als de scholen weer open gaan, wil men ook de bouwactiviteiten weer op gaan starten. Momenteel
is er de piek van de 2e Covid-19 golf.
We hopen dat dit ook in Kenia, spoedig achter de rug is. U hoort meer hierover in de volgende
nieuwsbrief.
Ook met het Caretakershouse / Zorgmoedershuis dat komt te staan in Rangala, kan men dan
beginnen.

Activiteiten:
Er zullen nog meer activiteiten opgestart worden in het komende jaar als we meer vrijheid hebben
om bijeenkomsten te bezoeken en presentaties te houden.
Okt. ‘20- okt. ‘21
BAJA is gekozen tot jaarproject van de H. Maria parochie
Mei 2021
1e Communie in de Maria parochie
Wordt vervolgd
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