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Aan onze lezers van de BAJA Nieuwsbrief,
Heel ongemerkt zijn er weer een paar maanden voorbij. We zijn weer bezig aan de 2 e helft
van 2021. Het is tot nu toe weer een ‘vreemd’ en ongewoon jaar wat betreft de activiteiten in
Nederland en ook in Kenia.
Het Corona-virus heeft veel slachtoffers gemaakt. Vooral in de grote steden zoals Nairobi en
Kisumu.
Er zijn al wel mensen gevaccineerd. In Nederland zijn we erg voortvarend met vaccineren in
vergelijking met het vaccinatie-tempo in Kenia. Ongeveer 20% van de Keniaanse bevolking
is gevaccineerd op het moment dat deze nieuwsbrief wordt gemaakt. In de binnenlanden zijn
nog maar weinig mensen die een injectie gehad hebben.
Vandaar dat we ook nog twijfelen wanneer het weer veilig is voor ons om naar Kenia kunnen
gaan.
Misschien volgend jaar april / mei??
Onze Keniaanse bestuursleden Consolata, Mark en Mathews hebben gelukkig alle drie al
een vaccinatie gehad.
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen in Kenia per 26 juli. De overheid heeft de
schooljaren korter gemaakt, zodat de leerlingen en studenten geen schooljaar missen, maar
de ‘verloren’ jaren vanwege Covid-19 gewoon in kunnen halen. Er zullen dus minder
vakantiedagen zijn in de komende jaren.
Nu waren dat enkele maanden per jaar en nu worden deze vakanties ingekort.
Consolata is afgelopen maanden erg ziek geweest. Heeft 2x in het ziekenhuis gelegen. Is nu
weer hersteld gelukkig. Maar het heeft een behoorlijke impact gehad op haar welzijn. Ze
houdt zich nog rustig wat betreft activiteiten.
Ook zijn de bouwactiviteiten weer opgestart. We zijn met meerdere projecten tegelijk bezig
momenteel.
We zijn namelijk begonnen met de bouw van de latrines bij de scholen. Momenteel zijn de
latrines bij de Ichinga Primary School bijna klaar.
En ook is men begonnen met de bouw van het Caretakershouse / zorghuis bij het Rangala
Baby Home. Onze Keniaanse bestuursleden bezoeken dan eerst de plek waar gebouwd
gaat worden en spreken alles goed door zodat er geen vergissingen gemaakt worden.
Foto’s en informatie hierover staan in deze nieuwsbrief.
We wensen u een mooie zomer en nazomer toe, waarin we hopelijk de nare coronatijd
achter ons kunnen laten!
Hartelijke groet van Marga, Josien, Mariette, Jetty, Consolata, Mathews, Mark, Corry.

Financieel praatje:
Wat er in de afgelopen maanden financieel overgemaakt is naar de Baja Kenia rekening:
- Een deel van de ziekenhuiskosten voor Consolata, omdat zij het ziekenhuis pas
mocht verlaten na betaling van de rekening.
- Vergoedingen van de 3 Baja leden in Kenia, tot en met december.
- De kosten van 2 latrines bij de Ichina Primary School
- De eerste kosten voor het Care-takers house in Rangala.
Iedereen weer heel erg bedankt voor de sponsering om deze betalingen mogelijk te maken.
Marga Heere Penningmeester
Bouwactiviteiten zijn weer gestart:
Bij de BAJA-scholen worden latrines gebouwd. Daar is men met de bouw begonnen. Bij de
Ichinga school zijn de toiletten en douche bijna klaar. Een douche en 2 wc’s: een wc voor de
meisjes en een voor de jongens. De meisjes krijgen een ‘zit-wc’.
Dit alles staat op een sceptic tank, die men leeg kan maken. Ook in de sceptic tank zakt het
water, zoals bij de huidige wc’s naar beneden en de meer vaste stoffen kunnen bij een
sceptic tank eruit gehaald worden. Dat kan bij de huidige toiletten niet. Dus als die ‘vol’ zijn,
moet men een nieuwe wc bouwen. Omdat men as en zand bij de ‘vaste stoffen’ gedaan
heeft, kan het gebruikt worden in de weilanden of zelfs groentetuinen.

Het gat voor de sceptic
tank

Toiletten van de voorkant

De sceptic tank is ingegraven.
Achterin de oude wc’s

De meisjes wc

Toiletten aan de zijkant / ingang

De douche is voor kinderen die thuis heel weinig water hebben omdat ze niet dicht bij een
rivier of waterput wonen. Dus kunnen zich bijna niet wassen.
We houden u op de hoogte van de vorderingen.

BAJA als jaarproject van de Maria parochie in Etten-Leur:
We hebben het al een paar keer genoemd dat BAJA het jaarproject is van de Maria parochie
in 2020-2021. (Zie verder ook het bericht van de 1e Communicanten.)
In totaal moeten we € 7500 bij elkaar hebben om het hele huis te kunnen bouwen. Vandaar
dat we enkele organisaties aangeschreven hebben. We wachten nog op de antwoorden.

Mrs mary Goretti, de zorgmoeder

Consolata en Mark op bezoek bij Zr M. Esther

Inmiddels hebben we al wel een foto ontvangen van Mrs. Mary Goretti. Zij is de zorgmoeder
van het Rangala Baby Home.
We kennen haar al jaren. Zij zorgde ook voor de schoonmaak van het guesthouse toen de
studenten daar waren om stage te lopen in het weeshuis en ziekenhuis en de scholen. Al
deze stageplaatsen liggen dicht bij de compound waar het guesthouse staat.
Er is al een deel van het benodigde geld overgemaakt naar Kenia. De eerste werken zijn
gestart. Men verhoogt het fundament waar het huis op moet komen, zodat de regen niet kan
binnenstromen. Men is gestart met het bakken van de bricks. (Grote stenen waarmee men
bouwt.) Dit kon omdat ook de community zelf een deel moet bijdragen aan de kosten voor
het Caretakershouse. Zij ‘betalen’ hieraan mee in de vorm van man / vrouwkracht. Water
halen, hout aanbrengen etc. Dat alles gebeurt onder leiding van een professionele
constructeur. En onder toeziend oog van het Keniaanse BAJA bestuur.
In de volgende nieuwsbrief hopen we meer foto’s van de bouw van het huis te kunnen laten
zien.

Maken van het fundament.

Opbouwen van de muren met de bricks

Mocht u overwegen om via de Caritas van de Maria parochie n gift te doen:
Bankrekeningnr.: NL45 RABO 0114 8261 96 t.n.v. Caritas-instelling van de H. Mariaparochie
o.v.v. Stichting BAJA

OF
Via de website van de Mariaparochie: https://hmaria.nl/doneren o.v.v. Stichting BAJA
Website Maria parochie: wwwh.maria.nl
De keukens bij de BAJA scholen:
Bij de BAJA scholen zijn alle keukens
gebouwd. Daar zijn de scholen nog steeds
heel blij mee. Deze keukens worden goed
gebruikt. De overblijfmoeder kookt eten voor
de overblijvers. Dan helpen de kinderen mee
om groenten schoon te maken. Het is een
goede voorbereiding op het leren eten
klaarmaken
voor
de
meisjes.
Het
traditionele rollenpatroon is in Kenia nog erg
van toepassing. Jongens (maar ook meisjes)
werken op het land. Meisjes maken het eten
klaar.
1e Communicanten spaarden ook voor het BAJA -project:
De 1e Communicanten hebben erg hun best gedaan om geld te verzamelen in hun
spaardoosjes. Zij hebben allerlei klusjes gedaan en hebben hun familie en vrienden laten
sponsoren. En zij hebben allemaal geweldig hun best gedaan. Ook de collectes in de dienst
brachten een mooi bedrag op.

De kerken waren mooi versierd en het geheel was een feestelijke gebeurtenis voor de
kinderen, ouders en familie, maar ook voor BAJA.
HARTELIJK DANK AAN DE COMMUNICANTEN EN HUN FAMILIE!!
En dan hebben we ook nog een paar anonieme giften gekregen.
O.a. vanwege een gouden bruiloft.
Hartelijk dank aan deze sponsoren!!
De totale stand van de verzamelde financiën voor het caretakershouse staat nu op ca
€ 3250.
Activiteiten planning:
Augustus ‘21
November ‘21
November ‘21
December ‘21
December ‘21

2e BAJA nieuwsbrief
BAJA presentatie aan de Vormelingen in de H. Maria parochie
Sponsorloop door de Vormelingen.
3e BAJA Nieuwsbrief
Plannen van n activiteit rondom Kerstmis
Wordt vervolgd

