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Beste lezers van de 3e BAJA Nieuwsbrief in 2019,
Weer de laatste nieuwbrief van BAJA.
Een bijzonder jaar was / is 2019. In dit jaar zijn belangrijke beslissingen genomen voor de
toekomst van BAJA.
U leest dat in deze nieuwsbrief.
Ook een reisverslag van de laatste reis in november.
We waren daar met het gehele dagelijkse bestuur bij elkaar. Dat is in de 15 jaar van ons bestaan
nog niet voor gekomen. Dus we konden vele zaken ter plaatse doorspreken en beslissingen
nemen tesamen met het Keniaanse bestuur.
Zo hebben we besloten om de auto goed op te knappen, zodat die ingezet kan worden voor
transporten van mensen en materialen. Hierdoor kunnen we de auto met chauffeur ook verhuren
voor bijv. begrafenissen. Voor dit werk hebben we een sponsor kunnen vinden die deze
opknapbeurt mee financiert.
Ook zijn we bij een aantal scholen op bezoek geweest om deze te bekijken of zij e.e.a. netjes
opgeruimd hebben zo vlak voor de vakantie. We konden door de ramen zo in de klassen kijken.
Een groot verschil is dit tussen de scholen. De een is netjes opgeruimd. Bij de ander liggen de
banken op endoor elkaar in de klas.
Dan hebben we ook gezinnen bezocht om te bespreken hoe we het schoolgeld voor het
volgende jaar gaan betalen. Dan weten we zeker dat de kids naar school gaan / kunnen.
Wat verder besproken werd, was het feit dat de Keniaanse overheid belasting wil gaan heffen op
stichtingen, met terugwerkende kracht vanaf de oprichtingsdatum. Dit zou voor het Keniaanse
bestuur van Baja betekenen dat er duizenden euro”s betaald moeten gaan worden. Daarom is
besloten de Keniaanse stichting Baja op te heffen en meteen weer opnieuw op te richten onder
een andere naam, maar wel met BAJA erin.
Dan hoeft er maar over 1 jaar de belasting betaald te worden, 'creatief denken' heet dat.
Dan zullen we ons gaan richten op het bouwen van sanitaire voorzieningen bij de bestaande
scholen. Hiervoor wil de overheid de tekeningen aanleveren.
En die zullen natuurlijk betaald moeten worden.
Vandaar dat we overal hetzelfde sanitair zullen bouwen, zodat we van één tekening gebruik
kunnen maken..
Wij wensen u fijne feestdagen en een GEZOND en voorspoedig 2020.
Het voltallige BAJA-bestuur:
Consolata Ooko, Mark Otieno, Mathews Aloma,
Marga Heere, Josien Beekers, Mariette Hendrikx, Jetty Hoefnagels, Corry Musters-Hendrikx
stichtingbaja.nl@gmail.com
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Financieel praatje:
Vanaf 1 juli 2019 heb ik de taak van penningmeester op mij genomen.
Hoe blij waren we dat net voor 15 november, mijn vertrek naar Kenia, het bankpasje werkend in
mijn bezit was en ik dus in Kenia ook de financiën kon regelen. Daar zijn heel wat uren in gaan
zitten om dat voor elkaar te krijgen.
Eenmaal in Kenia moesten er heel wat Keniaanse shillingen van de bank gehaald worden om de
reparatiekosten voor de auto te kunnen betalen, zodat deze weer goed gebruikt kan worden.
En dan was er zo indrukwekkend de eerste vergadering met het Keniaanse en Nederlandse
bestuur samen en ik was erbij. Heel mooi om plannen voor de toekomst te bespreken met elkaar.
Ik wens eenieder alle goeds voor 2020.

Marga Heere, Penningmeester.
De reis naar Kenia in November 2019:
De vluchten zijn prima verlopen, het passeren van de douane nog nooit zo snel geweest!!!
De eerst 4 dagen was ik alleen in Kisumu. Ik logeerde bij Pabari in Milimani. Hier woonde ik in
een huisje met een woonkamertje en een slaapkamer met douche en wc.
Het fijne om hier te zijn is het grote zout-water zwembad wat ca 17 meter lang is. ook de mooie
tropische planten geven je een heerlijk 'vakantie gevoel'.
In de volgende dagen heb ik als eerste Jane, mijn vriendin en moeder van Nicholas bezocht. Zij
woont nu op de compound van Nicholas, Mathilde en haar 4 kleinkinderen in Ahero. Dat was
weer een emotioneel weerzien. Jane zag er bijzonder goed uit. Haar huisje moet nog verder
afgebouwd worden. Via een sponsor kon ik een deel van de cement en zand etc. voor haar vloer
mee betalen. De kinderen waren thuis vanwege de vakantie. Zij waren heel blij met de SKURK
truien. En ook jasjes en slippers van de Antea Group die ik via neef Anton Hendrikx mee mocht
nemen.
Little Corry hebben we ge-/ bezocht en ook Tiny. Deze beide meisjes hebben in Rangala
weeshuis gewoond en zijn terug gegaan naar hun familie. (oma / opa / tante / zus)
Het was wel heel ver rijden om ze te vinden. Little Corry woont nu bij haar oudste halfzusje
Phanice die met haar 26 jaar al voor 5 kinderen moet zorgen. Haar man Austin heeft geen werk,
dus proberen zij op allerlei manieren wat geld bij elkaar te krijgen.

Thuis bij Little Corry

Hier hebben we veel spulletjes gebracht.

Later zagen we Phanice nog eens en gelukkig had Josien een sponsor gevonden waarmee
Phanice haar groente plantages kan starten. We hopen dat het goed mag slagen.
Little Corry en ook Tiny kunnen naar een privéschool, waar ze ook Engels leren. Dit vanwege
privé sponsoren die de schoolfees en/ of de uniformen en boeken betalen. Zij zijn ook beiden
heel clever gezien de uitslagen van hun schooltesten. (Beiden meer dan 430 uit 500 punten).
Na 4 dagen kwamen Josien en Marga en Nina en nog 2 bekenden van hen. Zij bewoonden de
huisjes vlak achter en naast het mijne. Marga en Josien zijn de eerste dagen met het hele
gezelschap naar Naivasha geweest, waar zij safari's gedaan hebben.
Een dezer eerste dagen ontmoette ik ook Consolata en Millicent de Keniaanse coaches van het
stichtingbaja.nl@gmail.com
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Kellebeek College uit Roosendaal. En toevallig kwamen ook de studenten die in Kisumu hun
stages deden in het Java Huis n lekker kopje koffie doen. We hebben afgesproken dat ik eens
naar hen zou komen in Pandas Paradise, de plaats waar ik ook altijd logeerde in de vorige
bezoeken. Zo ben ik met die studenten gaan eten bij Mama Kuku (Mevr. Kip) Hier kun je alleen
kip eten met frietjes en groentes. Dat was een gezellig avondje.
De week erop ben ik met alle 6 studenten, die in Kenia waren, de binnenlanden in geweest. De
studenten zaten met zijn allen achter in de bak van de pick-up. Zo kwamen we ook bij een heel
arm gezin waar we het huisje van mochten bekijken. Dat maakte erg veel indruk bij deze
Nederlandse jonge dames. Later heb ik nog matrassen, dekens, hoofdkussens en slippers en
andere kleding gebracht. Deze mensen hadden gewoon niks. En niks is niks!!!
Na enkele dagen Kisumu ben ik naar Rangala verhuisd met al de koffers die Marga, Josien en
gevolg extra mochten meenemen. Dat waren erg veel spullen in de 4 extra koffers.
Een van de dingen die
ik verzameld had waren
schorten
voor
de
verzorgers
in
het
weeshuis.
Wat waren zij daar blij
mee. Er werd gedanst
en gezongen.
Ook met de gebreide
truitjes,sjaals, mutsjes,
jurkjes, SKURK truien
waren zij heel erg blij.
Met de hele groep zijn we enkele malen uit eten geweest. In Dunga Camp VIP, maar ook weer
bij Mama Kuku. Mama Kuku wilde graag met allen op de foto. Een heel bijzonder gezellige
avond.
Maar zoveel armoede in de binnenlanden heb ik eigenlijk nog niet gezien. Dit kwam ook omdat
we enkele malen voedselpakketten uit deelden bij de oudere mensen en arme gezinnen.
Het voltallige dagelijkse BAJA Bestuur:
In Kisumu hebben we ook voor de eerste keer in het
bestaan van BAJA met het voltallige dagelijkse BAJA
bestuur vergaderd. Van Kenia en Nederland.
We konden vele beslissingen nemen omdat we er allemaal
waren en ook omdat we de punten vooraf doorgesproken
hadden.
Wat gaan we doen:
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
4e De opgeknapte auto meer inzetten om deze te verhuren
met chauffeur. Dat is in de binnenlanden erg gewild.
5e Bekijken of er nog dringende zaken zijn die besproken
en nog opgelost moeten worden.
Vlnr: Corry , Mathews, Marga, Consolata, Josien, Mark.
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. Voor Nieuwjaar staat hij online.
We hopen dat u aan ons laat weten wat u ervan vindt.
stichtingbaja.nl@gmail.com
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De Ichinga Primary School:
De Ichinga Primary School is de laatste school die we mede herbouwd hebben in Kenia.
Deze school had een mudgedeelte waar de lagere klassen in gehuisvest waren.

Deze mudklassen werden afgebroken en een aantal nieuwe klassen gebouwd. Het hoogte
verschil van het schoolterrein is groot. De school staat in een lager gedeelte van de compound.
Zo kan het zijn dat de klassen soms overstroomden.
Vandaar dat zij de klassen op een hoger plateau gebouwd hebben met een soort bruggetje waar
het water langs weg kan stromen naar een sloot achter de school.
Via CDF gelden (Gelden vanuit de overheid) is men nog 2 klassen aan het bouwen waar de
eerste 2 jaren van de secondaire school les in kunnen krijgen. Vele ouders van kinderen kunnen
het hogere schoolgeld van de secondaire school niet betalen. Nu kunnen deze leerlingen toch
middelbaar onderwijs volgen omdat de overheid wel de docenten voor dergelijke scholen levert.
Ook bij deze school zal nog een sanitaire voorziening gebouwd gaan worden.
Lege flessenbonnetjes actie bij de Jumbo op de Kerkwerve:

In de Jumbo op de Kerkwerven is in de maand oktober de
lege flessenactie geweest voor BAJA. We waren blij verrast
toen we dit ontdekten.
Jetty heeft namens Stichting BAJA de envelop mogen
aannemen. van Corina namens de JUMBO.
JUMBO: Hartelijk bedankt voor deze actie!!!
Activiteiten afgelopen najaar 2019:
September
November
November
November
December
Januari

Presentatie voor de Vrouwen Vereniging Princenhage
Reis naar Kenia door Marga, Josien, Corry
Ontvangst van de opbrengst van de lege flessenactie in de Jumbo Kerkwerve.
Het in werking stellen van de bankpassen. EINDELIJK!!!!
3e nieuwsbrief
BAJA presentatie in Liesbosch Vrouwen v Nu
Wordt vervolgd
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