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Beste lezers van de 1e BAJA Nieuwsbrief in 2020, 
Nu het Corona virus de wereld in haar tang heeft, heeft u misschien wat meer tijd om de 
nieuwsbrief van BAJA te lezen.  
Het jaar is roerig begonnen. Voor vele mensen is er verdriet om verlies van dierbaren.  
En soms ook blijdschap vanwege het genezen van familie / vrienden. 
En dan hebben ook vele mensen elkaar een GEZOND 2020 toegewenst, amper een paar  
maanden geleden. Niet wetende wat ons te wachten stond. 
Wij wensen alle lezers en hun dierbaren dan ook een goede gezondheid toe en het geduld en de 
energie om deze moeilijke periode door te komen. 
Ook in Kenia is het C-virus binnengekomen, ook in de binnenlanden waar de scholen staan. 
Met Mark heb ik (Corry) momenteel vaak contact via de email. Mark is belast met de veiligheid in 
het gebied waar de BAJA-scholen staan. 
 
Bericht van Mark, bestuurslid van BAJA maar ook Chief veiligheid in de Magoya Area: 
Here in Kenya the number continue to increase especially those who traveled from European  
countries and landed in Nairobi and Mombasa.  
Now those who came into contact with those from abroad are the ones affecting others 
In Kenya 197 have been tested positive, 8 have died and other 12 recovered. 
 Today a 59 year old man died near where our former priest went FR.LAWRENCE the priest in 
Ukwale 
The person is already buried and his family put under quarantine at Siaya hospital.  
The government is now tracing all the people the deceased interacted with before he died.  
The person traveled from Mombasa to his rural home around 20th,March this year. 
The whole of Nairobi,Mombasa and other coastal towns now placed under lock down no moving 
out of those towns. We know may be OUR AREA  may be put under lock down because of the one 
person that has died of COVID-19. 
 
En alle scholen zijn ook vanaf half maart gesloten. (Bij hen loopt het schooljaar van 1 januari tot 31 
december en hebben zij vanaf 15 november meestal vakantie tot het nieuwe schooljaar.) 
De wat grotere winkels in de binnenlanden zijn ook gesloten. Daarom moeten de mensen via 
kleinere winkeltjes hun eerste levensbehoeften kopen. De beheerders van de kleinere winkeltjes 
maken daar gebruik van en alle prijzen zijn veel duurder geworden. Zoals rijst, zout, mais. Hierdoor 
komen er nog meer mensen in de problemen omdat zij geen inkomsten hebben. 
           
Gelukkig was de laatste school de Ichinga Primary School afgebouwd en waren we ons aan het 
toeleggen om schoolfees goed te organiseren en wilde men in Kenia graag starten met het 
opknappen van de sanitaire voorzieningen bij de scholen. Dat werk ligt nu stil, maar men is wel zelf 
begonnen met het onderhoud aan de scholen. 

Wij wensen u  een goede 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: 
De financiën van 2019 zijn binnenkort op de ANBI pagina op onze website te lezen. Omdat we 
geen kascontrole-groep hebben kunnen uitnodigen vanwege de corona-maatregelen en omdat we 
maar een half jaar financiën hebben kunnen organiseren, hebben we met het bestuur en een 
persoon die financieel op de hoogte is, via de computer de kascontrole gedaan.  
Onze pasjes waren pas vanaf  13 november beschikbaar, terwijl we al vanaf 1 juli alle papieren die 
nodig waren voor de overschrijving bijeen verzameld hadden. En ook waren we bij de Kamer van 
Koophandel al geweest om de bestuurswisseling door te geven.  
Daar hadden we onze bevestigings-formulieren van ontvangen. Al met al heeft e.e.a. een half jaar 
geduurd. Vervolgens hebben we onze reis naar Kenia gemaakt. 
Maar nu is alles weer ok en we hopen dat 2020 zonder problemen zal verlopen.   
 
In Kenia heeft het Keniaanse bestuur meerdere banken met elkaar vergeleken omdat we toch wel 
veel bankkosten hadden bij de Barclays Bank. Toch hebben zij de Barclays voor de scholenbouw 
als ‘BAJA-bank’ behouden en voor de auto gekozen voor de  Kenyan Coöperatieve Bank, 
We hebben tijdens ons bezoek in november en december 2019 alle papieren meegekregen uit 
Kenia die nodig zijn om de financiën voor 2019 goed te kunnen afsluiten. 
Marga Heere, Penningmeester. 
 
Als voorzitter van BAJA  zal ik daarom ook Keniaanse penningmeester Mathews Aloma en 
onze penningmeester Marga Heere dechargeren voor het financiële beleid van 2019. 
Hartelijk dank voor het vele werk voor Stichting BAJA! 
 
Corry Musters-Hendrikx 
 
Verdere plannen van BAJA in Kenia: 
 
1e Sanitaire voorzieningen bouwen bij de 
BAJA scholen.  
2e Schoolfees voor de kinderen die we nu 
al ondersteunen  
3e BAJA Kenia gaat verder als: 
Magoya BAJA Organisation (zie onder) 
4e De opgeknapte auto meer inzetten om 
deze te verhuren met chauffeur. Dat is in de 
binnenlanden erg gewild. 
5e Er is ook een vraag om een kleine 
woning te bouwen bij het Rangala Baby 
home voor de nachtverzorgster van het 
Babyhome. Hierover zijn we in overleg, we 
willen graag een begroting zien. 
Misschien kunnen we daar een apart 
project met een aparte sponsor, van 
maken. 
6e Bekijken of er nog dringende zaken zijn 
die besproken en nog opgelost moeten 
worden. 

 
    Huidige wc’s bij nog veel scholen in de             
    binnenlanden. Hier willen we dus nieuwe sanitaire     
    voorzieningen maken met toiletten en een      
    douche. 

 
De website van Stichting BAJA is weer online: 
Bram Adriaensen heeft de BAJA website opnieuw gebouwd.  Er moesten vele foto's en tekst aan 
geleverd worden, maar Bram heeft e.e.a. netjes gerubriceerd. Het is een duidelijke, overzichtelijke 
en toch simpele website geworden, die voor iedere bezoeker heldere informatie verschaft.   
Ook in Kenia kan men deze website bekijken en zij vinden het geweldig hoe de vooruitgang in hun 
Magoya Area steeds verder gaat. Met eigen ideeën die uitgewerkt en uitgevoerd worden. 
We hopen dat u aan ons laat weten wat u ervan vindt. 
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De presentatie bij de Vrouwen Van Nu Liesbosch: 
 

 

Op 18 februari begon om 19.30 u in Liesbosch 
de bijeenkomst voor de Vrouwen van Nu. 
Eerst was er de vergadering en vervolgens 
mocht ik mijn verhaal over Kenia doen. 
Ik had de presentatie toegespitst op het leven 
van vrouwen in de binnenlanden van Kenia, 
waar wij altijd komen en verblijven. 
Aan de hand van slights/ dia’s konden zij zien 
hoe daar geleefd werd. 
Er werd goed geluisterd, dat kon ik merken aan 
de vragen die er gesteld werden. Het is voor mij 
altijd prettig als er vragen zijn omdat dat 
meestal de onderwerpen zijn waar men meer 
over wil weten. 

Ook had ik spulletjes uit Kenia meegenomen die goed verkocht werden. Zelfs in deze tijd (na Kerst) 
werden er kerststalletjes gekocht die door de Keniaanse mensen gemaakt zijn. Kortom, een 
gezellig en enthousiast publiek op deze avond.   Vrouwen van Nu in Liesbosch: Dank je wel! 
 
Corry Musters 
 
Magoya BAJA Organisation: 
Het BAJA bestuur in Kenia heeft besloten om per 1 januari jl de naam van hun Stichting te 
veranderen. De Keniaanse regering heeft nl besloten om belasting voor ALLE Stichtingen te heffen 
voor ieder jaar dat deze Stichting bestaat. En Stichting BAJA bestaat 15 jaar. 
Dat zou dus een enorm bedrag worden wat zij zomaar kwijt waren. 
Deze belasting zou dit jaar voor het eerst geheven gaan worden. 
Nu de scholen klaar zijn en we momenteel aan kleinere projecten gaan beginnen heeft men van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om de naam te vernieuwen en deze naam  opnieuw te registreren en 
ook verplicht te registreren voor de belasting in Kenia. 
 
Activiteiten: 
Er zullen weer activiteiten opgestart worden zodra we meer vrijheid hebben om contacten te leggen 
en er bijeenkomsten georganiseerd mogen worden. 
  

 In juli zal ook weer de Club Zonder Naam in Roosendaal een bijeenkomst houden met het 
inleveren van hun brei- naaiwerk voor Kenia en ook voor Broeder Willie Mosselman. Dit hangt 
af of er in juli bijeenkomsten georganiseerd mogen worden i.v.m. het C-virus. 

         Er zal veel werk gemaakt zijn deze keer omdat we allen binnen moeten blijven. 
 

 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. 

 

Februari 2020 BAJA presentatie in Liesbosch Vrouwen v Nu 

April  De 1e nieuwsbrief van 2020 
                                                                                                                                          Wordt vervolgd 
 
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……….. 
 
 
 


