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Beste lezers van de BAJA Nieuwsbrief nr. 3 in 2021, 
Een vreemd en ongewoon jaar is bijna voorbij. Covid-19 heeft veel mensen angst 
aangejaagd en zelfs bij velen verdriet om een overleden geliefde gebracht. We wensen deze 
mensen veel sterkte. 
En toch is het jaar voor ons redelijk snel voorbij gegaan. We hebben niet stil gezeten, 
ondanks dat we weinig activiteiten konden organiseren. 
In Nederland loopt het aantal besmette mensen schrikbarend op. In Kenia daarentegen daalt 
het aantal besmette mensen gestaag, kregen wij als bericht van onze bestuursleden. Zij 
hadden ook een zware lockdown. En dat is in de binnenlanden een heel serieuze 
aangelegenheid. Na half 7 niemand meer de straat op. Alleen op je compound konden zij 
nog wat naar buiten. Een compound is een afgebakend eigen erf. 
Ook worden er steeds meer mensen gevaccineerd in Kenia. 
Of we in april / mei of augustus volgend jaar naar Kenia kunnen gaan laten we afhangen van 
de situatie wat betreft Covid-19. 
 
Het verkorte schooljaar begon op 26 juli 2021 en loopt tot 4 maart 2022 in geheel Kenia. Dan 
begint er op 25 april 2022 weer een nieuw verkort schooljaar. De verkorte schooljaren zijn er  
totdat de ‘verloren jaren’ door Corona weer ingehaald zijn. De kinderen en studenten gaan 
weer naar school, nadat ze een hele poos thuis moesten blijven en nu enkele korte 
schooljaar hebben, waarin ze erg hard moeten werken om over te gaan naar de vervolg-klas. 
 
Ons  Keniaans bestuurslid Consolata is gelukkig weer opgeknapt. Ze houdt zich nog wel 
rustig, maar het ernstige gevaar is geweken gelukkig. 
In Nederland hebben we ons bestuurslid Jetty. Zij is erg fragiel geworden. Ze is nl n paar 
keer gevallen, haar heup gebroken en is nu bedlegerig. Verder heeft ze wat dakschade 
gekregen, zoals ze het zelf noemt. 
 
De bouwactiviteiten naderen al snel de voltooiing. Er zijn al meerdere latrines afgebouwd en 
ook de bouw van het Caretakershouse / verzorgingshuis bij het Rangala Baby Home zal snel 
klaar zijn. De laatste benodigde financiën daarvoor, zijn overgemaakt. 
 
Het jaarproject in de Maria Parochie is afgesloten. Benieuwd naar de opbrengst?? Kijk in 
deze nieuwsbrief of op de facebook van Stichting BAJA. 
 
We wensen u hele mooie, fijne feestdagen toe en een gezond en voorspoedig 2022, waarin 

we de ‘nare coronatijd’ hopelijk achter ons kunnen laten. 
 

Hartelijke groet van Marga, Josien, Mariette, Jetty, Consolata, Mathews, Mark, Corry. 
 

http://www.stichtingbaja.nl/
mailto:stichtingbaja.nederland@gmail.com


Financieel praatje: 
Er zijn weer veel giften binnengekomen afgelopen periode. Ik zal er een paar noemen: een 
bedrag bijeengebracht door de communicanten en vormelingen van de Maria-parochie in 
Etten-Leur, een bedrag van het bisdom, een bedrag van Nina’s voor Kenia en ook een groot 
bedrag door een anonieme weldoener. Deze en alle andere sponsoren hartelijk bedankt! 
We zijn erg blij dat we deze giften kunnen gebruiken voor de bouw van het caretakershouse 
en de latrines in Kenia. 
Natuurlijk zijn er ook volgend jaar weer genoeg uitdagingen waar we ons helemaal voor in 
gaan zetten: zo zijn er nog genoeg scholen waar nog toiletgebouwen gerealiseerd moeten 
worden en ook het schoolgeld voor een aantal jongeren zal weer betaald moeten worden. 
Dus durf ik u, met kerst voor de deur een vraag te stellen: 
Wilt u ook een financiële bijdrage leveren? Gebruik dan onderstaande link of QR-code om in 
een paar muis- klikken een bedrag over te maken naar Stichting Baja. 
Uw geld wordt goed besteed, het Keniaans bestuur en wij houden alle werkzaamheden en 
uitgaven secuur in de gaten. Ik hoop volgend jaar weer naar Kenia te kunnen reizen om daar 
de projecten te bezoeken. 
Ik wens u alle goeds en een gezond 2022 
Marga Heere 
Penningmeester. 
 
 
https://tikkie.me/pay/Stichting89/7SiA4eJV4LcaMoSdnKDmRz 

 
 

 

 
 
 
 
 
Bouwactiviteiten 2021 
**Caretakers House: 
Het Caretakershouse in Rangala heeft een 
flinke vooruitgang genoten. Men is al aan de 
‘dak hoogte’ / ‘the slab’ gekomen.  
Natuurlijk moeten de muren nog goed afgewerkt 
worden. Zij metselen eerst heel het huis en 
daarna wordt alles bij geschuurd en geverfd, 
zodat het lijkt of de stenen erg rood zijn en de 
voegen zwart.  
Zo hebben zij ook de keukens gebouwd. 
Het ziet er dan heel gelikt en netjes uit. 
 
Pas geleden hebben we de rest van het 
benodigde geld alvast overgemaakt, zodat zij 
door konden met het bouwen. 
 
           

https://tikkie.me/pay/Stichting89/7SiA4eJV4LcaMoSdnKDmRz


 
**De wc’s bij de basisscholen: 
De wc’s bij de basisscholen worden opnieuw gebouwd. Een sceptic tank geeft de 
mogelijkheid om deze wc’s leeg te maken, zonder dat de toiletten opnieuw gebouwd moeten 
worden op een nieuwe plek bij de scholen. Je krijgt in de oude situatie een hele rij met 
toiletten naast elkaar die niet meer gebruikt kunnen worden omdat de putten vol zijn. In de 
vorige nieuwsbrief kon u lezen hoe zij de sceptic tanks bouwen. Toch kiezen sommige 
scholen voor pit-latrines, die men wel leeg kan maken, via een deksel aan de achterkant van 
de toiletten. De wc-groepen worden geverfd in de kleuren van de school.  
Er wordt ook een watertank bij geplaatst zodat de studenten hun handen kunnen wassen 
voordat zij weer in de klas gaan. 
 
BAJA als jaarproject van de Maria parochie in Etten-Leur: 

Eind 2020 en het jaar 2021 tot aan 1 december was het kerkelijk jaar waarin BAJA als 
jaarproject van de Maria parochie in Etten-leur gold. We zouden € 7500 bij elkaar moeten 
krijgen om het Caretakers House te kunnen bouwen bij het Rangala baby Home. Hier 
kunnen dan ca 4 zieke kinderen verblijven en verzorgd worden. Dan blijft de rust in de nacht 
voor de overige kinderen op de slaapzalen meer gewaarborgd. Vanwege de Covis-19 
mochten er in Nederland maar weinig parochianen de kerken bezoeken.  
We hadden nog enkele organisaties aangeschreven om mee te helpen met de financiën voor 
dit project. En dat is gelukt. Op 21 november werd de totale cheque uitgereikt in beide 
kerken (+ €1 vanuit de Caritas) door mevr. Jose Engbers, vz. van Caritas Maria parochie, 
waardoor het bedrag van de cheque op €9000 kwam. 
 

 
Foto: Rian Lauwen 

 
Er kwam toch nog een onverwachte gift, waardoor 

het totaal kwam op € 9665. GEWELDIG! 
 

 
De Vormelingen hebben hard gerend in hun sponsorloop in het Oderkerkpark in Etten-Leur. 
Het was al echt donker waar ze moesten lopen, maar ouders stonden langs de route met 
zaklampen en pionnen, zodat de weg duidelijk was. En t was een gezellige activiteit waarna 
de lopers met rode hoofden binnen in de sacristie, van een kop warme chocolademelk met 
wat lekkers erbij konden genieten.  
Ook Marga Heere, ons bestuurslid, kwam kijken en meegenieten van het enthousiasme van 
deze jongeren. 
Zij had van de ‘Nina’s voor Kenia’, kleine gekleurde beestjes figuurtjes meegebracht. Alle 
lopers mochten er een uitzoeken als herinnering aan deze sponsorloop.  
(‘Nina’s voor Kenia’ waren 2 jonge dames die een activiteit in Kenia opgezet hadden, en nu 
gestopt waren met deze activiteit. Zie ook financieel praatje.) 
 



De week erna werd er nog tijdens de Vormseldienst een cheque uitgereikt.                   
Hartelijk dank aan de Vormelingen en hun ouders / familieleden. 
 

 
Erg donker tijdens de loop 

 

 
 
Cheque van de Vormselgroep 2021 

 
Chocomelk met lekkers                   

 
Schoolfees: 
Omdat de schooljaren korter zijn, moeten er toch schoolfees betaald worden over het kortere 
schooljaar. 
De activiteiten blijven hetzelfde op de scholen.  BAJA betaalt voor een aantal jongeren de 
schoolfees, zodat zij toch goed onderwijs kunnen volgen. Er zijn 2 jongeren die een 
technische opleiding van 2 jaren volgen en zij zijn bijna klaar met hun opleiding. Dan kunnen 
ze gaan werken. Ook is er een student op een agrarische school waar hij intern is. Hopelijk 
kan ook hij zijn studie vlot doorlopen en afmaken. 
Dan hebben we nog enkele meisjes die nog op de lagere school gaan. Zij hebben school-
spullen, transport, overblijf lunches en uniformen nodig. 
Gelukkig hebben we enkele kinderen Nederlandse sponsoren, die het schoolgeld geheel of 
gedeeltelijk betalen. 
 
Nieuwe projecten: 
Mathews, onze Keniaanse coördinator, is directeur geworden van een andere school. Hij is 
al meerdere keren verplaatst. En steeds komt hij op een school waar nog wat op te knappen 
is. Deze school staat in Bondo. Dus hij moet iedere dag van zijn thuis uit naar Bondo op de 
brommer. Op deze school zijn de toiletten erg slecht. We zijn in onderhandeling OF we hier 
iets mee- of voor kunnen doen. 
We moeten dan eerst nieuwe activiteiten in Nederland kunnen doen om hier geld voor op te 
halen. We zullen zien hoe het gaat lopen in de komende tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten planning: 

  

November ‘21 Uitreiking van de cheques van de Maria parochie. 

December ‘21 3e BAJA Nieuwsbrief 

December ‘21 Plannen van n activiteit rondom Kerstmis 

  
                                                                                                                                        Wordt vervolgd 


