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Beste lezers van de 2ee BAJA Nieuwsbrief in 2020, 
Nog steeds zijn we erg bezig met het corona virus. Het corona virus dat inmiddels ook Kenia heeft 
bereikt. Het grote verschil (als je over verschil kunt praten in zo’n situatie) de besmettingen in de 
grote steden van dit land zijn meer dan in de binnenlanden. 
In de binnenlanden wonen de mensen ver uit elkaar en families wonen op een compound. In de 
avond blijven de mensen, zodra het donker wordt in hun huizen. Niet alleen omdat het verplicht is 
vanwege dit virus, maar ook omdat er nergens verlichting is in de wegen.  
En er zijn meer grote verschillen met Nederland:  

• Kenia heeft een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 80 inwoners per km2. In Nederland is 
dit 412.49 inwoners per km2. 

• De intensiteit van ultravioletstralen in het zonlicht is op de evenaar hoger dan hier in 
nederland, met als gevolg een hoger microben-dodend effect. 

• Veel mensen leven buiten in Kenia, vooral in de binnenlanden, omdat de huizen minder 
goed geisoleerd zijn dan onze gebouwen en huizen. In de buitenlucht, is het 
besmettingsgevaar duidelijk minder dan binnenin gebouwen ten gevolge van een sneller 
verdunningseffect, zeker bij veel wind. 

• Kinderen en jonge mensen hebben in het algemeen minder symptomen en ook minder 
erge. 

• De gemiddelde leeftijd van de bevolking in Kenia is 19 jaar. In Nederland is dit ca 82. 

• Er zijn in kenia dan ook weinig zeer oudere mensen, en die verblijven er zeker niet in 
rustoorden. 

Kenia werd in dit voorjaar geteisterd door bijzondere zware regens en onweer. We kregen veel 
foto’s en filmpjes via Whats-app, maar deze werden ook via de sociale media uitgezonden. 
Er waren landverschuivingen, wegen die zelf in rivieren veranderde, woningen en wegen en 
bruggen die werden weggespoeld, waardoor mensen van de bewoonde wereld werden 
afgezonderd. Hierdoor was het zeer moeilijk om aan levensmiddelen te komen.  
En meestal hebben de mensen, die in de binnennlanden wonen hiervan de grootste last en leed te 
dragen. 
 
Maar door het ogenschijnlijk mildere verloop van de epidemie is er nog een ander slecht aspect 
Vanaf het begin van de epidemie heeft de regering de basisscholen gesloten tot (waarschijnlijk 
januari 2021). Mensen kunnen ook niet naar hun werk en krijgen dus ook geen inkomen.  
Sociale voorzieningen zijn er nauwelijks. Dus mensen in de binnenlanden hebben nauwelijks nog 
iets te eten. 
De curves in Kenia van deze epidemie lopen momenteel langzaam op. Er zijn eind juli 17.975 
bevestigde  besmettingen waarvan 7.833 hersteld zijn en 285 sterfgevallen. Of we in Kenia de piek 
van de epidemie al gehad hebben is natuurlijk de vraag. Iedere besmetting en overlijden is er 
natuurlijk één te veel. 

Wij wensen u  een gezonde zomer toe. 
Het voltallige  BAJA-bestuur: Consolata Ooko, Mark Otieno, Mathews Aloma, 

Marga Heere, Josien Beekers, Mariette Hendrikx, Jetty Hoefnagels, Corry Musters-Hendrikx 

http://www.stichtingbaja.nl/
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BAJA Nieuwsbrief: 
Onze nieuwsbrief zal deze keer niet heel uitgebreid zijn, omdat de werken aan de sanitaire 
gebouwen bij de BAJA scholen niet tot zeer mondjesmaat uitgevoerd kunnen worden. 
We hebben ng steeds redelijk tot goed contact met het bestuur van BAJA Kenia.  Dit verloopt via 
whatsapp of via de mail. Zo blijven we goed op de hoogte hoe het daar gaat in het Magoya gebied. 
Omdat Mark belast is met de veiligheid in het gebied waar de BAJA-scholen staan, kunnen we 
ervan op aan dat de berichtgeving waar en helder is.. 
 
Financieel praatje:  
De financien van 2019 staan op de website van BAJA. Dit is verplicht vanwege onze ANBI-status. 
 
Schoolfees in 2020: 
En alle de scholen zijn ook vanaf half maart gesloten. Wat betreft de schoolfees in het jaar 2020 
heeft de regering aangekondigd dat er een deel van de schoolgelden is verbruikt, maar dat 2/3 van 
de reeds betaalde schoolgelden in gezet kunnen worden in 2021. Ook BAJA heeft enkele kinderen 
die gesponsord worden in het schoolgeld. We zullen afwachten welke berichten we van de scholen 
van de kinderen/ studenten krijgen die we sponsoren. Deze berichten zullen we doorsturen naar de 
sponsors van de jongelui.    
 
Tevens willen wij alle sponsoren die BAJA financieel ondersteund hebben, heel hartelijk bedanken 
voor hun bijdrage. Een aantal sponsoren heeft een bedankje via mail of post gehad, maar we 
hebben van sommige mensen geen contactgegevens, dus ook zij natuurlijk heel hartelijk 
bedankt!  
Zonder u geen BAJA……….. 
 
Marga Heere, Penningmeester. 
 
Magoya BAJA Organisation: 
Het BAJA bestuur in Kenia (zoals u weet met een nieuwe naam) is overdag een paar keer bij 
elkaar kunnen komen om de voortgang die nu zo goed als stil ligt te bespreken. 
Zodra zij toestemming hebben om actief te zijn bij de scholen gaat het bouwwerk van de sanitaire 
voorzieningen hervat worden. 
We / zij hebben gekozen om kleinere projecten te gaan doen.  
Zodra deze voltooid zijn gaan we weer herzien wat we met Stichting BAJA Nederland gaan doen. 
Misschien wordt het overgenomen om andere doelstellingen te verwezenlijken die ook met jeugd 
en opvoeding te maken hebben. We hebben nl ook werkprojecten / small business voor jongeren in 
het leven geroepen. Of wel iets met de medische voorzieningen bij de BAJA scholen.  
Maar dat is momenteel nog koffiedik kijken. 
 
Activiteiten: 
Er zullen weer activiteiten opgestart worden zodra we meer vrijheid hebben om contacten te leggen 
en er bijeenkomsten georganiseerd mogen worden. 
  

• In juli is er geen bijeenkomst van de Club Zonder Naam in Roosendaal georganiseerd. Het 
was niet veilig genoeg om besmettingen totaal uit te sluiten. Al het brei- naaiwerk voor Kenia 
en ook voor Broeder Willie Mosselman is opgehaald door de bestuursleden en naar Broeder 
Willy gebracht zodra de grens met België open was..  

• We hebben al wel toezeggingen om weer presentaties en een kerstviering te verzorgen, maar 
die zijn nog niet definitief gemaakt. Komen dus later in onze activiteitenplanning. 

 

Augustus  2e BAJA nieuwsbrief  

September Bespreking voor een langdurig BAJA project. 
                                                                                                                                          Wordt vervolgd 
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Via de Club Zonder Naam krijgen we veel mooie zelfgemaakte kleertjes voor de kinderen in 
Kenia. Deze spullen brengen we naar gezinnen die praktisch niets hebben. Die gezinnen worden 
door het bestuur van BAJA Kenia aangewezen. Ook voor het weeshuis in Rangala nemen we 
spullen mee. 
Om een indruk te krijgen hoe dit gaat, zie foto’s hieronder.. 
 

 
Jurkje rechts ……… heeft de baby aan op moeders arm 

 
 

 

 
                

De spulletjes die mee naar Kenia gaan worden in Kenia persoonlijk uitgedeeld en er een foto van 
gemaakt. Deze foto’s worden terug vertoond aan de leden van de brieclub. Zodat de maaksters 
weten waar hun spulletjes naar toe zijn gegaan. 
Er zijn ca 75 leden van ca 80-90-100 jaar (uit heel west Brabant) die breien, naaien, haken voor de 
kinderen in Kenia. Eén keer in het jaar komen we bij elkaar om de foto’s te bekijken, bij te praten en 
nieuwe ideetjes op te doen. De rest van de spullen gaan naar broeder Willy in Essen. Hij stuurt ze 
naar alle wereld delen via containers. 
Corry Musters-Hendrikx 


