ANBI registratie Stichting BAJA:
•

De naam van de stichting;
Stichting Bouwen Aan voor en met Jeugd in Afrika
E-mailadres: stichtingbaja.nl@gmail.com

•

Het RSIN of het fiscaal nummer:
813511276;

•

De contactpersoon:
Voorzitter Stichting BAJA: mevrouw C.D.M. Musters-Hendrikx
cdmhendrikx@ziggo.nl tel. 06-47800928;

•

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden 2019:
Voorzitter: mevrouw C.D.M. Musters-Hendrikx;
Secretaris: Mevrouw J.A.G. Beekers
Penningmeester: Mevrouw M. Heere
Emailadres: stichtingbaja.nl@gmail.com

•

Het beleidsplan:
Het zonder winstoogmerk verzamelen en beschikbaar stellen van gelden voor de bevordering
van de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd in Afrikaanse landen en het bevorderen
van al hetgeen dat rechtstreeks of zijdelings daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Via activiteiten in Nederland opgezet en uitgevoerd
met behulp van bestuursleden en leden van diverse organisaties zoals: scholen, serviceclubs,
vrouwenverenigingen en bedrijven, krijgt BAJA financiën bijeen die ingezet gaan worden om
scholen in Afrika, momenteel in Kenia, te ver- herbouwen. Tevens wordt het meubilair vervangen
of aangeschaft. Alle werkzaamheden in Kenia worden onder leiding van professionals, uitgevoerd
door de lokale bevolking.

•

Het beloningenbeleid:
Het bestuur stichting BAJA werkt geheel Pro Deo. Zelfs reis- en verblijfkosten voor de bezoeken
aan de projecten in Kenia, gebeurt volledig op eigen kosten.

•

De doelstelling:
Stichting BAJA, opgericht in 2004, is een niet-commerciële stichting, dus zonder winstoogmerk,
die basisscholen in het westen van Kenia (her/ver) bouwt.
De reden waarom wij Stichting BAJA opgericht hebben is als volgt:
De oude scholen die we herbouwen zijn meestal uit mud (modder) opgebouwd. Deze
modderscholen lijden erg onder de heftige regens die er kunnen vallen in de regenseizoenen in
Kenia. Om de school te kunnen behouden, moeten de leerlingen iedere vrijdag deze scholen
aansmeren met een laag ‘cow chowder’ (koeienpoep), waardoor de scholen in tact moeten
blijven. Dat houdt in dat er op deze tijden niet gestudeerd en geleerd kan worden. Dat heeft
natuurlijk een negatief effect op de resultaten. Geen goede resultaten betekent: geen examen,
geen vervolgopleiding, geen baan, dus geen geld om van te leven.
BAJA laat, onder professionele begeleiding van lokale ondernemers, de lokale bevolking zelf
meebouwen aan de school waar hun kinderen les zullen krijgen. Op die manier krijgen zij
“feeling” met de school en de afspraak is dat zij het schoolgebouw zelf goed onderhouden. De
ouders van de leerlingen maken (onder begeleiding van professionals) zelf de plannen en
begrotingen en ze voeren dit ook zelf uit. Indien ze een reëel en verantwoord plan indienen, gaat
het Keniaans bestuur erop uit om een en ander in een “verantwoorde en reële aanvraag” te
verwerken. Die plannen worden vervolgens tezamen besproken en bekeken of die haalbaar en
uitvoerbaar zijn. Iedere stap van het ontwikkelings- / bouwproces dient uitgebreid verantwoord te
worden voordat het Nederlandse bestuur haar goedkeuring geeft. Op deze manier behoudt
Stichting BAJA het overzicht waar iedere euro aan besteed wordt, zodat we dit ook kunnen
verantwoorden aan onze donoren.

Wellicht is dit ook de reden dat het zo goed gaat met BAJA.
Een register accountant in Nederland controleert (vrijwillig) onze boekhouding en financiële
verantwoording. Samen met enkele mensen uit het bedrijfsleven geeft hij, zo nodig, adviezen.

Activiteitenverslag Stichting BAJA 2021:
Uitgevoerde activiteiten door stichting BAJA in het jaar 2021.
Diverse van onderstaande activiteiten zijn bestemd voor het inzamelen van gelden voor
Toiletgroepen. Later in het jaar 2021 sparen we voor een caretakershouse in Rangala.
Er woont een mevrouw die de weeskinderen in Rangala opvangt als er ’s nachts een
kindje naar het ziekenhuis gebracht moet worden. Zij verblijft op de compound van het
Rangala Babyhome.
De activiteiten in 2021 lagen stil in Nederland vanwege de corona. De giften zijn wel
binnen gekomen.
Ook was Stichting BAJA het jaarproject van de Maria parochie in Etten-Leur. Er waren
enkele collectes en activiteiten door de 1e Communicanten en Vormelingen die hun
bijdragen doneerden aan Stichting BAJA via het jaarproject. Het Caretakershouse was
het doel van de opbrengsten dit jaar van de Maria parochie.
Al de activiteiten zijn verwerkt op:
**Facebook: Stichting BAJA,
** in de nieuwsbrieven op: www.stichtingbaja.nl
Verslag: Corry Musters-Hendrikx Stichting BAJA, voorzitter.

Financiële verantwoording over 2021 munteenheid euro:
Activa
Liquide middelen
Banksaldi
Lopende rekeningen
Spaarrekening
Spaardeposito

Bank 2021
4.182,66
30.000,00
1,90

Passiva
Vermogen
Kapitaal per 1-1
Resultaat boekjaar
Kapitaal per 31-12

34.184,64
4.968,73
29.215,91

Investering Kenia
schoolfees

19.075,00
1.950

Penningmeester Stichting BAJA:
M. Heere

