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Beste lezers van de 2e BAJA Nieuwsbrief in 2019, 
Weer een speciale nieuwsbrief in 2019.  
In deze nieuwsbrief staan de plannen voor de toekomst van Stichting BAJA Nederland te lezen. 
We hebben 2 nieuwe enthousiaste bestuursleden bereid gevonden om mee te denken aan de 
laatste periode van BAJA Nederland.. Marga Heere en Josien Beekers uit Roosendaal. 
Zij zijn ook al meerdere malen in Kenia geweest, dus  zij weten hoe de cultuur en gewoontes 
daar veel anders zijn dan hier. Zij zullen zich voorstellen in deze nieuwsbrief. 
In november gaan we samen naar Kenia, zodat ook zij meteen mee bespreken hoe en op welke 
manier we de plannen ten uitvoer gaan brengen. We zullen rondom de tafel gaan zitten met het 
Keniaanse BAJA bestuur en samen bediscussieren wat we nog willen uitvoeren daar.    
Wat er nog nodig is om de nog aanwezige financiën optimaal in te zetten voor de Jeugd in Afrika. 
(In Kenia in dit geval)   
Met zn allen zullen we de taken zo goed mogelijk kritisch uitvoeren zodat de sponsoren met een 
gerust hart kunnen blijven doneren, indien men dat wil.  
Het Keniaanse én Nederlandse bestuur zal zich goed moeten kunnen blijven verantwoorden voor 
de kosten die men maakt binnen BAJA. We zullen meerdere malen per jaar een 
'verantwoordings moment' hebben om de gebruikte financiën te te laten zien en te kunnen 
controleren. Dit omdat de ' nieuwe' penningmeester zich goed moet kunnen inwerken in de 
manier waarop we de financiën genoteerd willen zien.  
We moeten dit immers ook duidelijk verantwoorden voor de ANBI. 
We hebben namelijk 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. En dat kunnen we m.i. 
heel goed besteden aan de bevordering van de educatie van de jeugd op de BAJA scholen. 
 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat men in Kenia graag zag dat we nog wat doorgaan. De 
11 scholen kunnen nu op eigen kracht verder. Er is zelfs 1 van de 11 scholen zelfstandig 
geworden. Het zijn stevige scholen die nog tientallen jaren mee kunnen. Het aantal onderwijzers 
mét salaris vanuit de overheid is ook uitgebreid omdat de resultaten ca 30% beter zijn geworden. 
Omdat we niet willen blijven 'pamperen' en zij heel goed zelfstandig door kunnen gaan willen we 
over enkele jaren Stichting BAJA Nederland afbouwen. 
Sommige BAJA- scholen in Kenia hebben zelf al voor uitbreiding van de klassen gezorgd. 
En dat is ook een doel van onze opzet. Eigen verantwoordelijkheden nemen zodat de scholen 
goed blijven en vele leerlingen kunnen ontvangen en het voornaamst:goed onderwijs laten 
genieten. 
 
Wij wensen u een fijne na-zomer toe. 
Het huidige Nederlandse BAJA-bestuur: 

Marga Heere, Josien Beekers, Mariette Hendrikx, Jetty Hoefnagels, Corry Musters-Hendrikx 
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Even voorstellen…… 
Mijn naam is Josien Beekers en ben 60 jaar oud / jong. In het dagelijks leven geef ik met heel 
veel plezier les op een vmbo-school. 
In 2013 ben ik 4 weken met mijn gezin naar Kenia geweest, heb daar gezien wat een enorme 
mazzel wij hebben dat we toevallig in Nederland geboren zijn. Zo vanzelfsprekend dat het licht 
aangaat als je op het knopje drukt, zo vanzelfsprekend dat er schoon water uit de kraan komt en 
zo vanzelfsprekend dat ik in een goed gebouwde, schone, ruime school werk met genoeg 
werplekken voor personeel en mooie klaslokalen, voorzien van moderne digitale apparatuur. 
Het zet je aan het denken…………………. 
Naast de ondersteuning van twee jongens in Kenia (Nowe en Little Joppe) ben ik daarom  blij, 
dat ik als secretaris iets kan gaan betekenen voor Stichting Baja. 

 

 
 Josien Beekers: secretaris 

        
       Marga Heere: penningmeester 

 
Mijn naam is Marga Heere, geboren in 1961. 
In oktober 2011, ben ik met Corry Musters en 18 collega’s, van het Kellebeek college, voor het 
eerst op reis gegaan door Kenia. We hebben daar verschillende projecten van BAJA bezocht. 
Hierna heb ik nog 2 maal een bezoek gebracht aan Kenia en in november dit jaar zal ik samen 
met Corry en de nieuwe secretaris wederom een bezoek brengen aan Kenia. 
Kortom dat ik Kenia een warm hart toe draag mag duidelijk zijn. 
Graag zet ik me dus ook voor de volle 100 procent in voor BAJA, en zal mijn taak als penning- 
meester serieus uitvoeren. 
 
Financieel praatje: 
Voor mij de eerste keer om het financiële praatje te schrijven. 
Sinds 1 juli ben ik de penningmeester van Stichting BAJA. 
Natuurlijk kende ik Stichting BAJA al langer en weet ik hoe er gewerkt wordt. Van Wilma heb ik 
uitleg gekregen hoe e.e.a. ingevuld moet worden. 
Daar probeer ik mijn uiterste best voor te doen. Ik hoop dat u steeds een duidelijk beeld krijgt, 
wat er met uw geld gedaan wordt. 
We zijn heel lang bezig om de bankpasjes over te schrijven. ABNAMRO stelt heel wat eisen 
waar we aan moeten voldoen. Maar: 'alles komt goed'. 
En mocht u meer willen weten, dan hoor ik dat graag want:  
 “ZONDER UW VERTROUWEN IS ER GEEN STICHTING BAJA”. 
Marga Heere, penningmeester. 
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De Ichinga Primary School: 
De Ichinga Primary school is afgebouwd. Het heeft een paar maanden geduurd, maar dan is het 
toch zover. De Community heeft hard meegewerkt om de school prima in orde te maken. Het 
lemen huisje met rieten dak, waar de docenten in zitten tijdens hun pauze, is nu een stenen 
aanbouw aan de school geworden. We zaten hier tijdens het verblijf in september 2018. Men 
moet de stoelen en tafel uit de klas meenemen om er te zitten. In de nieuwe aanbouw zijn 
stoelen en tafels aanwezig en kunnen blijven staan. 
Ook de kleuterschool en de keuken zijn klaar.  
Zo kunnen de maaltijden van de oudste leerlingen die examen moeten doen en van de docenten 
meer hygiënisch gekookt worden. ook is er geen rook meer in de keuken.  
De foto's hiervan maken we in ons verblijf in Kenia in November as.  
 
Het voltallige bestuur van BAJA: 
 
In deze maand augustus hebben we de eerste bijeenkomst 
gehad met het voltallige Nederlandse bestuur. 
Om kennis met elkaar te maken en ook om te bespreken 
wat ieder doet.  
En natuurlijk om een mooie foto te maken voor de website 
van BAJA die opnieuw gebouwd gaat worden. 
Vlnr: Josien Beekers, Corry Musters,  Marga Heere.  
Onder bij het logo van BAJA zitten Jetty Hoefnagels en 
Mariette Hendrikx. 
 
 
De website van Stichting BAJA is in constructie. 
Bram Adriaensen bouwt de website opnieuw. We konden 
niets meer veranderen in de 'oude' website en ook niets 
meer toevoegen. 
We hopen dat hij ergens in september weer in orde is. 

     
Lege flessenbonnetjes actie bij de Jumbo op de Leur:  
 

 

 
Van de Jumbo op de Leur mochten we 
in de maand juni de opbrengst van de 
lege flessenactie ontvangen.  
 
Ralph heeft namens de Jumbo €108,39 
overgedragen aan Jetty. 
Namens Stichting BAJA: 
Jumbo Geerkade heel hartelijk 
bedankt!!! 

 
Bijeenkomst van de 'Club Zonder Naam' in Roosendaal: 
Sinds ca 4 jaar zijn Jetty en ik (Corry) ook betrokken bij de 'Club Zonder Naam' in Roosendaal.  
Dames (uit heel West Brabant) die lid zijn, breien, haken, naaien allerlei spullen de grotendeels 
naar Broeder Willy gaan om vervoerd te worden (in grote containers) naar alle landen waar hulp 
nodig is. In 2019 heeft Broeder Willy al 25 containers vervoerd.  
Ook neem ik wat spullen mee naar Kenia om daar aan de kinders in Rangala en omgeving te 
schenken. 
De dames breien en haken op een dag in de week in kleine groepjes en praten zo hun 
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belevenissen van de week door. 
Dus deze activiteit dient 2 kanten: Het sociale leven van deze ouderen (bijna allemaal 75 - 80+) 
wordt hiermee versterkt en zij voelen zich nodig! En de kinders in Rangala e.o. zijn erg blij met 
deze nieuwe spullen. 

 
De dames in Nederland en... 

              
    ......de kinderen in kenia die deze spulltejes dragen .                           

Op de bijeenkomst in Roosendaal laten we dan de dia's zien van zowel de dames in Nederland 
die de spulletjes gemaakt hebben, als wel de kinderen in Kenia die deze spullen dragen. 
Dat levert veel ooooh's en aaaah's op en is een heel gezellige middag. 
Corry Musters-Hendrikx vz. 
 
De reis naar Kenia in November 2019: 
In November gaan we, met het hele dagelijkse Nederlandse bestuur van BAJA naar Kenia.  
Marga en Josien gaan samen met Nina en nog 2 vrienden op pad in Kenia. 
Marga en Josien hebben daar een paar kinderen geadopteerd Nowé een student van 20 jaar en 
Joppe een baby'tje van 1 jaar. De 2 zijn beide wees en wonen in Rangala.  
Nowé gaat de Secondaire School verlaten. Marga en Josien gaan uitzoeken wat een goed 
vervolg voor Nowé is. Een opleiding naar een baan of iets anders. 
En zij willen de klein Joppe zien en knuffelen. 
Mijn voornaamste reden om te gaan is om samen met Josien en Marga te bespreken wat en hoe 
we verder gaan met BAJA. Weer een nieuwe school bouwen? Iets wat het Keniaanse bestuur 
nog in gedachte heeft??? 
De nieuwe Ichinga Primary School zal dan ook geopend worden. Dus we gaan bekijken of men 
alle afspraken, wat betreft de bouw van deze school, is nagekomen. 
Er zal veel over de eventuele volgende projecten besproken moeten worden. Maar we zijn nu 
met meerderen om dit te doen. En dat vind ik wel heel fijn.  
Wat minder is, is dat men als je na 1 juli je reis geboekt hebt, voortaan maar 1 koffer van 23 kg 
mag meenemen. Maar ik heb later geboekt omdat ik er zeker van wil zijn dat, als ik weer oma 
word, thuis ben. Gelukkig mogen de anderen nog een extra koffer meenemen. (Tickets zijn 
eerder geboekt!!) 
Het zal weer een bijzondere reis worden. Daar ben ik zeker van. 
U leest ons reisverslag in de volgende nieuwsbrief. 
 
Activiteiten: 

April / mei / juni  Overdragen bestuurstaken en bezoek aan Kamer v Koophandel 

Mei / juni / juli  Inwerken nieuwe BAJA bestuursleden Nederland 

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

25 Juli Bijeenkomst van de Club zonder Naam in Roosendaal 

Augustus Eerste bijeenkomst met het nieuwe voltallige bestuur 

September Presentatie voor de Vrouwen Vereniging Princenhage 

November Reis naar Kenia door Marga, Josien, Corry 

December 3e nieuwsbrief 

                                                                                                                                              Wordt vervolgd 
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