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Beste lezers van de 1e BAJA Nieuwsbrief in 2019, 
 
Dit is weer de 1e nieuwsbrief van BAJA in 2019.  
Het is een heel speciale brief en ik vind het ook wel wat moeilijk om deze nieuwsbrief te 
schrijven. Wat is er loos? 
2 mensen van het Nederlandse BAJA-bestuur hebben aangegeven te willen stoppen met hun 
activiteiten voor BAJA. Wilma en Martha.  
En dat is niet gemakkelijk, want wat gaat er dan gebeuren met Stichting BAJA?.  
Ikzelf heb veel nagedacht: Hoe gaan we dit goed opvangen?  
Deze mensen, en vooral Wilma, hebben zich lange tijd ingezet voor BAJA. Veel werk verzet! 
Moet ik er dan ook mee stoppen, moet ik wel doorgaan? Dat heeft me lang bezig gehouden. 
Ik heb er enkele gesprekken met 'wijze' mensen gevoerd om tot een goeie beslissing te komen. 
En dat weet ik nu, denk ik. U leest mijn overwegingen en beslissing in deze brief. 
Daarom is deze brief de laatste met het bekende BAJA bestuur.  
Maar er komt nog een volgende nieuwsbrief, dat kan ik alvast al wel zeggen. 
 

In Kenia wil men graag dat we nog wat doorgaan. De scholen 11 kunnen nu op eigenkracht 
verder. Er is zelfs 1 van de 11 scholen zelfstandig geworden, dus in feite hebben we 12 scholen 
van mud herbouwd in permanent stenen scholen. Dat zijn stevige scholen die nog tientallen jaren 
mee kunnen. Het aantal onderwijzers is uitgebreid, omdat de resultaten op de stenen scholen ca 
30% beter zijn geworden. 
 

In juni 2019 bestaat en werkt BAJA Nederland 15 jaar samen met BAJA Kenia. 
Er is veel gebeurd in deze 15 jaar,  maar dat heeft u de jaren door wel gelezen in 3x per jaar een 
nieuwsbrief, om de activiteiten door te geven.  
We proberen hiermee zo transparant mogelijk te zijn wat betreft de activiteiten en hoe men in 
Kenia hierop inspeelt en wat zij met het geld wat we steeds overmaken doen. 
Via bonnetjes laten zij zien dat al het geld goed besteed is. Ook ‘n taak van het Keniaanse 
bestuur is om de Community te motiveren om zelf ook geld bij elkaar te halen om een deel mee 
te betalen aan de scholen voor hun kinderen.  
Daardoor voelen zij zich ook meer verantwoordelijk dat de scholen netjes en heel moeten blijven. 
Sommige scholen hebben zelf al voor uitbreiding gezorgd. 
En dat is ook ‘n doel van onze opzet. Eigen verantwoordelijkheden nemen zodat de scholen 
goed blijven en vele leerlingen kunnen ontvangen. En ze ook goed onderwijs laten genieten. 

 
Wij wensen u een fijne zomer met hele mooie zonnige dagen. 

Het Nederlandse BAJA-bestuur:  Wilma Pleune- van Dommele, Martha Zengerink- Bak,  
Mariette Hendrikx, Jetty Hoefnagels, Corry Musters-Hendrikx 
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Financieel praatje: 
Beste lezers en trouwe sponsors, 
Het financiële boekjaar 2018 is afgesloten en de jaarrekeningen van BAJA Kenia en - Nederland 
zijn weer door de kascommissie gecontroleerd en akkoord bevonden. 
 
2018 was een heel goed jaarvoor BAJA met vele donaties, maar ook een jaar waarin we onze 
doelstelling hebben behaald, namelijk alle mudscholen in het Magoya gebied vervangen door 
mooie stenen scholen. Daarnaast hebben wij bij al deze scholen ook een kleuterschool en een 
keukentje gebouwd. Tevens zijn alle BAJA scholen voorzien van meubilair, schoolbanken voor 
de kinderen en tafels, stoelen en kasten voor de leerkrachten. In totaal hebben we 14 projecten 
gerealiseerd. 
 
BAJA bestaat officieel in juni 2019 15 jaar, maar aan de voorbereidingen voor de oprichting en 
de structuur voor BAJA, zijn we in januari 2004 al gestart.  
In de afgelopen 15 jaar hebben we ruim € 500.000.- in Kenia geïnvesteerd en daarmee, met 
prachtige scholen, heel veel kinderen gelukkig gemaakt, waardoor ze nu niet meer op de grond 
moeten zitten maar in echte schoolbanken de lessen kunnen volgen.. We hebben in deze 15 jaar 
gemiddeld 99.7% van alle giften rechtstreeks kunnen investeren in onze projecten en daar ben ik 
wel trots op. 
 
En nu na 15 jaar mij voor BAJA te hebben ingezet en het behalen van de doelstelling, heb ik 
besloten om er mee te stoppen. Het was een mooi leerproces om te werken aan de opbouw, 
structuur en de ANBI status van BAJA, de eerste jaren als secretaris/penningmeester en later in 
de functie van penningmeester, die ik altijd met veel geduld en ambitie heb uitgevoerd. 
Zodra de nieuwe penningmeester bekend is, ga ik mijn stokje overdragen. Uiteraard doe ik dat 
heel zorgvuldig, want BAJA is in al die jaren een stukje van mijn leven geworden. Dat heb ik altijd 
met hart en ziel uitgedragen en daarbij de financiën met zorg bewaakt. 
 
Daarom wil ik graag alle sponsoren nog eens extra bedanken voor de giften die wij in de loop 
van deze 15 jaar hebben mogen ontvangen en voor het in mij gestelde vertrouwen als 
penningmeester. 
Momenteel heeft BAJA nog een prachtig saldo, waarvan er nog een school gebouwd zou kunnen 
worden. Dat is tevens mijn wens, namelijk nog één BAJA school hiervan te kunnen realiseren. 
  
Met vriendelijke groet, 
Wilma Pleune - van Dommele 
Penningmeester Stichting BAJA. 
 
 
Kascontrole 2018 en decharge van penningmeesters: 
Op 30 april 2019 hebben wij de controle uitgevoerd van de financiële administratie over 2018 van 
Stichting Baja. De overlegde informatie gaf een helder beeld van de samenstelling van het 
vermogen per 31-12-2018 en van de exploitatie over 2018. Erg prettig was de uitgebreide 
toelichting die wij bij de cijfers kregen. De door ons gestelde vragen zijn volledig en duidelijk 
beantwoord. Wij adviseren het bestuur om de penningmeester décharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari tot en met 31 december 2018. 
De kascommissie, 
Ingeborg Moonen en Martien van Peer 

Dit advies van de kascommissie gaan we opvolgen en we dechargeren Wilma Pleune en 
Mathews Aloma voor de financiële administratie over 2018. 
Hartelijk dank aan hen beiden. 
Corry Musters-Hendrikx 
St BAJA vz 
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Dank aan Wilma: 
Wilma  is van af het begin in 2004 bij BAJA betrokken geweest. in het begin heeft Wilma 2 taken 
gedaan. Die van penningmeester en secretaris. Bovendien heeft Wilma de website 
onderhouden. 
Dat was een grote taak. Na een aantal jaren heeft zij het secretariaat overgedragen. het 
penningmeesterschap heeft Wilma uitstekend en erg precies uitgevoerd. 'Dat moet als je met 
geld van een ander bezig bent en uitgeeft' is Wilma's devies en daar waren we als bestuur van 
Stichting BAJA blij mee. De kascontroles die door onafhankelijke professionals uitgevoerd zijn, 
zijn dan ook altijd goedgekeurd. 
Wilma, Jammer dat je stopt, maar namens BAJA hartelijk bedankt voor jouw fantastische 
inzet!!!  We zullen je missen. Maar we wensen je veel succes en plezier bij het ondernemen van 
andere dingen samen met jouw Jan. 
Namens BAJA Nederland  
Corry Musters-Hendrikx vz 
 
TRIBUTES TO WILMA PLEUNE 
It is our pleasure as the entire STICHING BAJA FOUNDATION family to extend our gratitude tot 
one of our inaugural foundation member, Sister Wilma Pleune, whose contributions as the 
financial lady for the last 15 years has brought success to the foundation. She was competent, 
dedicated and worked extra hours selflessly since BAJA PROJECT was started in 2004 in a rural 
area called Magoya where 4000 children have benefited from the project including Sara Obama 
School at Kogelo. 
 
As you leave the foundation, we remember you together with other founder members like the late 
Blasio Ooko (R.I.P.) and the late Raphael Odhiambo (R.I.P.) who also worked hard for the BAJA 
project. 
We board members in Kenya remember very well when you visited us in Kenya in September 
2007 when opening the ST. Zachary Uriya Magoya Primary School, when we saw a soft spoken 
lady with few words (may be her first time to sit and eat with foreign people) nonetheless we like 
being with you though you left early due some health complications. 
 
Wilma has been very strict and keen when it came to finances and used to advice and always 
wanted clarifications where any finance report was not clear. We also salute Jan the husband of 
Wilma who endlessly gave her good time so that she could even work extra time for BAJA. 
 
As you retire from the foundation we wish you and your family a prosperous future and we are 
sure the person who shall or have come in your position shall be of your match for the prosperity 
of the foundation and BAJA PROJECTS in Kenya. 
 
We cannot forget you for the good journey you have walked with us in Kenya Mathews Aloma 
(Coordinator), Mark Otieno (Secretary) and Consolata Akoth Ooko (Member) since the project 
started. This walk has improved the lives of our children and the community abundantly. 
 
May God bless BAJA and the Foundation. 
Thank you. 
 
On behalf of BAJA PROJECT Kenya and the students, teachers, parents of the schools:  
Mathews Odalo, Mark Otieno and Consolata Ooko Akoth 
20-04-2019 
 
De Ichinga Primary School: De bouwwerken van de Ichinga Primary School, de laatste school 
die BAJA Kenia aan het bouwen is, vorderen gestaag. De 4 mudklassen zijn veranderd in mooie 
stenen klassen. 
Je kunt bijna niet geloven dat deze klassen op dezelfde plaats staan waar de mudschool heeft 
gestaan, maar we hebben de foto's, van het afbreken van de oude mud school en het leggen van 
de betonnen fundering en het bouwen van de school en het maken van het dak, ontvangen via 
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whats-app.  
Zo konden we deze bouw goed volgen.  Hieronder het begin en einde van de verbouwing. 
 

 

 
De oude mudschool = linkse foto. 
De nieuwe stenen school foto hierboven. 

 

 

Ook de kleuterklas zijn ze 
aan het bouwen. 
Deze kleuterschool had 
een mudvloer en nog 
geen deuren en ramen. 
Die zijn er nu in geplaatst. 
De muren afgewerkt en 
het kapotte golfplaten dak 
is vervangen door een 
nieuw verstevigd dak. 

 

 
Lege flessenbonnetjes actie bij de Jumbo op de Geerkade op de Leur:  
Ook in de Jumbo op de Leur mogen we de lege flessen bonnetjes gaan sparen.  
In de maand juni van 2019 gaat dat gebeuren.  We hopen dat velen van u ook ‘n keer daar de 
boodschappen gaan doen en BAJA bedenken bij het lege flessenautomaat. 
De resultaten hiervan leest u in de volgende nieuwsbrief. 
Martha Zengerink-Bak, secretaris 
 
BAJA Presentatie ij de KBO in Liesbosch: 

 

 
Op 26 februari jl hebben Jetty 
en Corry een BAJA 
presentatie gedaan voor de 
KBO Liesbosch. 
Er waren ca 100 mensen 
aanwezig. Omdat velen van 
hen een agrarische 
achtergrond hebben, konden 
we daar met onze presentatie 
mooi op inspelen. 
Er werden vele vragen 
gesteld, maar ook adviezen 
gegeven op de vragen die wij 
aan hen stelden wb 
agrarische onderwerpen.  
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Beste lezers van onze nieuwsbrief, 
Na vier jaar secretaris geweest te zijn van Stichting Baja heb ik besloten om met deze functie te 
stoppen. 
Niet omdat ik Baja geen warm hart meer toedraag, integendeel, onze stichting krijgt zo 
ontzettend veel voor elkaar voor de jeugd in Kenia. 
Maar In de vier jaar tijd heb ik het een stuk drukker gekregen en dan moeten er keuzes gemaakt 
worden. Natuurlijk blijf ik alles nog op de voet volgen en ik wens Baja nog verder heel veel 
succes met alles wat ze nog wil bereiken in de toekomst! 
Martha Zengerink-Bak 
 
 
Dank aan Martha: 
Martha is 4 jaar secretaris geweest van Stichting BAJA.  
In deze 4 jaar heeft zij zich op enthousiaste manier op haar taak van secretaresse gestort. 
Mooie brieven om sponsoring, activiteiten, bedankjes, nieuwsbrieven zijn door haar geschreven 
en verstuurd per post en / of per mail. 
Martha, Hartelijk Bedankt voor jouw grote inzet. Het ga je goed!! Geniet van je kleinkinders 
en van je trektochten met de caravan en ook alles wat je nog gaat ondernemen!! 
Namens BAJA Kenia en BAJA Nederland. 
Corry Musters-Hendrikx vz 
 
Hoe gaat t nu verder met Stichting BAJA? 
Om een goede beslissing te kunnen nemen heb ik met meerdere mensen een praatje gemaakt. 
De voor- en nadelen van stoppen of doorgaan met BAJA op n rijtje gezet. 
De beslissing is als volgt: 
Stichting BAJA heeft wat betreft het 'onderwijs' haar doelen behaald. Zoals Wilma al in haar 
financiële praatje beschrijft, zijn de basisscholen in het Magoya gebied allen verbouwd in stenen 
scholen.  
Wat we niet willen is naar een ander gebied trekken om daar scholen te bouwen. Ook dat heb ik 
wel overwogen. Dan hebben we nl nieuwe (lees: andere) lokale bestuursleden nodig. Dat gaan 
we niet meer doen. Dat is financieel niet aantrekkelijk. En onze Keniaanse bestuursleden hebben 
te kennen gegeven dat ze dat liever niet willen. 
 
We hebben nl heel hard gewerkt in Nederland en hebben nog een aardig bedrag op onze 
rekening staan, wat ook ten goede moet komen aan de Jeugd in Afrika.  
Op dit moment is Kenia (landelijk vanuit de overheid) een inhaalslag aan t maken wat betreft 
'gezondheid'. Ook op de scholen wordt er nu 'gezondheidszorg' nog in kleine vorm, uitgevoerd. 
Om de gezondheid goed naar de scholen te kunnen halen zouden er aanbouwen bij de scholen 
nodig zijn. Ook dit is hulp aan de jeugd en dat staat ook in onze doelen in de oprichtingsstatuten 
beschreven. 
 
In de komende 2 - 2 1/2 jaren willen w plannen maken met de 2 nieuwe bestuursleden en het 
Keniaanse bestuur. n ook bespreken hoe we de afsluiting van Stichting BAJA Nederland. Zodra 
dit gedaan is zal BAJA in Nederland ophouden te bestaan. BAJA Kenia gaat dan verder op eigen 
kracht.  
Komende November ben ik van plan om weer naar Kenia te gaan en de voortgang en de 
plannen verder te bespreken met alle betrokkenen.  
Later meer daarover. 
Corry Musters-Hendrikx vz. 
 
Studenten van het Kellebeek:  
In 2015 hebben we een convenant met het Kellebeek afgesloten. Dit voor 5 jaar. Dus ikzelf volg 
de studenten die naar Kenia gaan met grote belangstelling. Op dit moment zijn er weer 
studenten van het Kellebeek, ook die verpleging studeren en moeten uitvoeren in hun stage, in 
Kenia. 
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Zij hebben mij gevraagd of ze ook iets, als 
verpleegster, in de binnenlanden zouden kunnen 
betekenen.  
Zij hebben op de Ichinga Primary School teiltjes 
gebracht en de leerlingen met jiggers in voeten en 
handen, behandeld. Ze hebben zelf de medicijnen 
gekocht die  deze jiggers laten verdwijnen. Ook 
kunnen zij zo zien hoe anders het leven in de 
binnenlanden is dan in de stad of langs de 
hoofdwegen.  
 

 
 
Activiteiten: 

januari BAJA presentatie op een basisschool in Breda 

26 febr. BAJA presentatie bij de KBO in Liesbosch 

Maart / April Kerststallen verkoop in Breda 

30 April Kascontrole BAJA 

April / mei / juni Overdragen bestuurstaken  

Mei/ juni  Bezoek aan Kamer van Koophandel 

April/ Mei 1e Nieuwsbrief van 2019 

Juni  Lege flessenbonnetjes actie in de Jumbo op de Geerkade in Leur 

Juli Bijeenkomst van de dames die jurkjes, mutsen, sjaals breien voor Kenia 

September Presentatie voor de Vrouwen Vereniging Princenhage 
                                                                                                                                              Wordt vervolgd 
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