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Beste lezers van deze 3e BAJA brief. 
 

‘ONDERWIJS IS DE SLEUTEL TOT ONAFHANKELIJKHEID!’ 
Dit las ik (Corry) in een tijdschrift wat ik ontvangen had van de Wilde Ganzen, de particuliere 
organisatie waarmee BAJA jarenlang heeft samengewerkt. Zowel voor jongens als voor meisjes is 
onderwijs de enige kans om uit de armoede te komen. En armoede is er helaas nog veel in de 
binnenlanden van Kenia. 
Dank zij de nieuw-gebouwde BAJA scholen kunnen de jongeren in een groot gebied naar goede 
scholen. Zij hoeven ook geen muren meer aan te smeren. Dus de dag ‘verzuim van lessen i.v.m. 
onderhoud aan de school’ is een dag van ‘gewoon leren’ geworden. Dat gaf enkele jaren geleden 
al een verhoging van 30% van de studieresultaten. Nu de kinderen van de laagste klassen 
ondertussen al in de hoogste klassen zitten, dus al hebben kunnen profiteren van de goede stenen 
gebouwen zal het percentage hoger liggen. Dat zal ik in mijn volgende bezoek wel horen. 
Enkele scholen hebben zelf al een paar klassen van het middelbaar onderwijs aan hun scholen 
gebouwd. Dit kan omdat de compounds waar de basisschool opstaat, groot zijn.                           
Ook de regering ondersteunt dergelijke initiatieven met docenten en boeken. 
Al meerdere kinderen konden na de secondaire school naar de universiteit.  
De gemeenschappen / de communities profiteren ook van de hogere opleidingen van hun kinderen, 
die hierdoor een baan kunnen krijgen met betere vooruitzichten. 
In het begin van het jaar zitten sommige klassen nog maar halfvol omdat de kinderen pas naar 
school mogen als het schoolgeld is betaald. Dit is voornamelijk het geval bij het middelbaar 
onderwijs, maar ook voor het basisonderwijs wordt vergoeding voor de boeken en voor het uniform 
gevraagd. 
Het zal een apart jaar gaan worden in het onderwijs in 2021. Studenten die thuis wel wat 
gestudeerd hebben zullen voorop liggen op degenen die dat niet gedaan hebben. We zullen zien 
hoe dat gaat verlopen. 
Er zijn vele jongeren die na hun schooltijd graag een baantje willen of werk waarmee ze wat 
kunnen verdienen. Sommigen hebben het geluk dat ze in dienst kunnen bij een bedrijf. Maar niet 
iedere jongeren kan dat. BAJA heeft al meerdere groepen opgestart waar jongeren, en zelfs 
moeders geld mee kunnen verdienen. Denk aan tassenvlechtsters-project, geitenproject, 
landbouwproject,  kippen- / eier- bedrijf, die lopen heel goed ondanks corona. 
We hebben ook al weer gelabelde sponsoring gehad d.w.z. dat de giften gegeven moeten worden 
aan speciale projecten. U leest dat in deze nieuwsbrief. 
Zo’n voorbeeld is het jaarproject van de H. Mariaparochie. Hierdoor kan BAJA een speciaal project 
opstarten wat daarmee bekostigd kan worden. 
Ook in deze nieuwsbrief een interview met Mariette Hendrikx, bestuurslid van BAJA. 
Dus weer een BAJA-nieuwsbrief waardoor u weer op de hoogte bent van al het werk in Kenia en in 
Nederland. 
 

Wij wensen u  een goed, maar zeker gezond 2021 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/
mailto:stichtingbaja.nederland@gmail.com
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Financieel praatje:  
Ook in Kenia lagen door corona vele activiteiten stil. Scholen waren gesloten en de 
bouwactiviteiten waren zeer beperkt. 
Baja heeft dit jaar helaas dus niet veel kunnen investeren, hopende op betere tijden in 2021. Want 
we zien nog uitdagingen genoeg. 
In het eerste kwartaal van 2021 kunt u op de website de financiele verantwoording van 2020 
vinden. 
Zonder u geen BAJA……….. 
Hartelijk dank voor alle giften die we hebben mogen ontvangen. 
Marga Heere, Penningmeester. 
 
Stichting BAJA is gekozen tot jaarproject in de H. Maria Parochie: (Gelabeld project) 
Ieder jaar wordt er n project gekozen in de H. Maria parochie waarvoor een jaar lang collectes 
gehouden worden en activiteiten georganiseerd worden. Het ene jaar is het project in Nederland, 
dat noemen we ‘dichtbij’ en het andere jaar is er een project ‘veraf’, in het buitenland.  
Omdat men goed op de hoogte wil blijven waar en hoe het geld besteed gaat worden kiest met een 
project waarvan iemand e.e.a. kan verantwoorden. Dat is een van de redenen dat er voor Stichting 
BAJA gekozen is. 
BAJA heeft hiervoor een nieuw ‘gelabeld-project’ opgestart: 
 

 

In Rangala Babyhome wonen vele wezen. Er is 
een mevrouw die ’s nachts met de zieke 
kinderen naar de dokter gaat of naar het 
ziekenhuis. Haar taak is dan dat dit kind goed 
verzorgd wordt en naar het ziekenhuis gebracht 
wordt. Dit omdat de nachtzuster niet weg kan 
gaan uit het weeshuis omdat zij op de kinders, 
die daar slapen, past. 
Ook poetst deze mevrouw, als ze geen 
zorgtaak voor een kind heeft, het guesthouse 
en doet hand- en spandiensten in het weeshuis. 
Maar het huisje waarin zij woonde /sliep is zo 
vervallen en de golfplaten zijn zo poreus 
geworden dat  alles nat wordt binnen 

als het regent. En de tropische regens zijn heel erg heftig. 
Het water stroomt zo door en onder de muren, en zelfs onder haar bed door. Dus zij moet nu 
iedere avond naar de stad om daar ergens te kunnen slapen. 
Nu willen we voor zo’n speciale verzorgster een stenen CARETAKER’S HOUSE / Zorg-moeders 
huis op de compound, op een verhoging bouwen zodat het niet kapot kan gaan en ook niet 
overstroomt door de heftige regens. Een Caretaker’s house met toilet, (aangesloten op de sceptic 
tank) en slaapkamer zodat zij ’s nachts veilig, droog kan slapen en niet ’s nachts over de 
compound naar de wc moet lopen.  Dat is nl niet veilig als het donker is, ondanks dat er een 
wachter ‘s nachts op de compound is. 
Ook een extra kamertje voor een ziek kindje. 
Deze verzorgster is dichtbij voor de kinderen, 
(zoals de ouders in de’ Ronald McDonald’ huizen 
in Nederland). Is er iets met een kind, dan zorgt 
zij dat het de nodige zorg krijgt. Zo heeft ze eens 
3 weken met een kindje op haar blote borst 
geleefd omdat het kindje steeds onderkoeld 
raakte  en niet zelfstandig warm  kon blijven. Er is 
namelijk geen stroom om dat kindje in een 
couveuse te leggen De mevrouw die dit 
momenteel doet heet Maria Goretti.      .                                                           

  
Website Maria parochie: wwwh.maria.nl  
We hopen dat we de benodigde financiën (ca € 7800.) met dit jaarproject bij elkaar kunnen krijgen. 

http://www.hmariaparochie.nl/
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Winkeltje voor Consolata…… 
Stichting Baja heeft een Nederlands bestuur en een 
Keniaans bestuur. Een van de Keniaanse bestuursleden is 
Consolata. Zij onderhoudt voor Baja de contacten met de 
dorpskernen. 
Consolata was gehuwd met Blasio Ooko, de coördinator 
van Baja in Kenia vanaf de oprichting. 
Consolata en Blasio hebben heel veel kinderen 
opgevangen die geen thuisfront hadden, daarvan wonen er 
nu nog drie bij Consolata. 
Blasio is een paar jaar geleden overleden en dat betekent 
in Kenia dat de weduwe een paar jaar pensioen krijgt en 
daarna niets meer. Consolata moet dus zelf in haar 
onderhoud voorzien. 
Omdat we haar hierin willen ondersteunen en er een 
sponsor was die speciaal voor haar een financiële bijdrage 
gaf, kon zij een winkeltje starten.  
De ruimte had zij al, maar zij had geen spullen meer die 
verkocht konden worden. Met het geld is het winkeltjes 
weer gevuld. Nu met Covid -19 is het belangrijk dat de    
mensen uit de binnenlanden spullen dichtbij kunnen kopen en niet naar de grote stad hoeven te 
lopen, het winkeltje van Consolata is dus echt een aanwinst. 
Vooral meel, zout, suiker en kaarsen zijn producten die men nu nodig heeft om te overleven. 
We wensen haar heel veel succes! 
 
Lege flessen actie bij de Jumbo Kerkwerve: 
 

 

 
Begin oktober werden we gebeld met de 
mededeling dat er in de JUMBO 
Kerkwerve een lege flessen actie zou 
starten voor BAJA. Daar waren we nu 
natuurlijk blij mee.  
Mariette Hendrikx, bestuurslid van BAJA 
heeft dit bedrag namens ons in ontvangst 
genomen.  
Het bedrag is € 73.65. 
JUMBO Kerkwerve:  
Hartelijk bedankt voor uw actie!! 
 

 
Scholen weer open:  
Via berichten uit Kenia van Mark, onze secretaris daar, hoorden we dat er weer enkele scholen hun 
deuren opengezet hebben. Op 4 januari starten de scholen weer voor de tweede en derde termijn. 
Dit heeft gevolgen voor de komende 4 jaar.  
Het schooljaar 2020 sluit nu pas op 16 juli 2021.  
Het schooljaar 2021 start alweer op 26 juli en sluit 4 maart 2022.  
Het schooljaar 2022 start 25 april en sluit 25 november 2022.  
Het schooljaar 2023 start 23 januari en eindigt 3 november.  
Dus vanaf 2024 starten de scholen weer normaal begin januari. 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 ingezet kunnen worden in 2021.  BAJA en enkele 
sponsoren hebben voor enkele kinderen het schoolgeld betaald.  
De scholen die nu weer opengegaan zijn, zijn de universiteiten en ook de examenklassen van de 
lagere- en middelbare scholen. Hoe het precies zal gaan met deze schoolfees, daar zullen nog op 
moeten wachten. Zodra we hier meer gegevens over hebben zullen we de sponsoren de 
benodigde info doorgeven. 
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Interview met Mariette Hendrikx, bestuurslid van BAJA: 
Ik ben Mariette Hendrikx.  
Ik ben 70 jaar geleden geboren in Leur. En heb daar op een klein 
uitstapje na ,naar Hoeven, tot nu mijn hele leven gewoond.  
De lagere school in Leur en de middelbare school in Etten door lopen. 
Heb allerlei banen gehad op administratief gebied. 
Ik heb 2 kinderen ,een zoon en een dochter en 4 kleinkinderen. 
Toen ik in 2008 stopte met werken  kwam ik Corry tegen bij een 
competitie tennis. Tennis is een van mijn hobby’s en Corry kende ik al 
wel, maar niet erg goed. Toen zij over haar stichting BAJA begon te 
vertellen maakte ze me erg nieuwsgierig en ben ik naar een 
vergadering van BAJA geweest. 
Het bestuur maakte mij enthousiast over de werkzaamheden en de 
doelen van de stichtingen. Daarom ben ik toegetreden als secretaris 
van BAJA. 
In 2010 ben  ik met Corry naar Kenia geweest om de nieuwe scholen 
te gaan zien en een school  officieel te gaan openen. Samen met 
Corry ben ik ook bij Mama Sarah Obama geweest.   
Het was een hele interessante en leerzame reis. 
Wat BAJA daar in Kenia had laten bouwen was indrukwekkend!!  
Toen ik in 2010 oma werd heb ik het secretariaatswerk over gedragen  

                              

aan een ander. 
Wat ik nog wel deed was met Corry naar scholen gaan om de kinderen voorlichting te geven over 
onze stichting en Kenia. Dit was erg leuk vooral de jongste kinderen. Dit was dan als voorbereiding 
op een door een school gepland project. Meestal zaten daar ook een paar dagen activiteiten aan 
vast  op die school waar dan geld werd verdiend voor BAJA. Zoals markten en sponsorlopen etc. 
Op dit moment is alle werk minder geworden vanwege de corona en kun je niet meer zoveel doen. 
Ik ben nog gewoon bestuurslid want ik blijf me betrokken voelen bij de stichting  BAJA. 
Mariette, bedankt voor jouw werk voor BAJA. 
 
Vormselviering in de Maria parochie: 
In November waren er 2 vormselvieringen in de Maria parochie. Corry mocht deze (met Bastiaan) 
opluisteren in de 2 kerken. Er waren in iedere dienst 8 vormelingen met hun ouders. Vanwege de 
corona mochten er maar 30 personen in de kerk aanwezig zijn. 
Er was een collecte achterin de kerk die bestemd was voor BAJA. Deze vormelingen en hun 
ouders hebben een prachtig bedrag bij elkaar gegeven. 
Omdat de sponsorloop niet door is gegaan ivm corona (er zouden teveel mensen samenkomen) 
hebben we deze uitgesteld naar het volgende jaar. 
Daarvan zullen we via een nieuw berichtje in de volgende nieuwsbrief verslag uitbrengen.. 
Alvast Hartelijk bedankt aan de vormelingen en hun ouders. 
 
In December heeft Corry kerststallen verkocht in de Sacramentskerk in Breda. 
Hartelijk dank aan de Stichting Sacramentskerk voor de geboden gelegenheid. 
 
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. 

Oktober BAJA is gekozen tot jaarproject van de H. Maria parochie 

Oktober Presentatie aan de 16 Vormelingen van de H. Maria parochie 

Oktober Lege flessen actie bij de Jumbo Kerkwerve 

Nov. / december Sponsorloop door de Vormelingen en familieleden (niet doorgegaan) 

November 2 Vormseldiensten in de H. Maria parochie 

December  3e BAJA nieuwsbrief  

December Kerststallen verkoop in de Sacramentskerk in Breda 

December 2x Kerstviering zingen in het Anbarg 
                                                                                                                                             Wordt vervolgd         
  
 


