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1. Inleiding  
De Stichting Buru Nyakwere Nederland (SBNN) zet zich in voor het Keniaanse dorp Nyakwere en haar 
omgeving. Het dorp ligt in het westen van Kenia, gelegen nabij het Victoriameer. De levensstandaard 
is er bijzonder laag. Het doel van de stichting is werkzaam te zijn in het algemeen maatschappelijk 
belang. Getracht wordt dit doel te bereiken door bijdragen te leveren in de ontwikkeling van 
volksgezondheid en het welzijn van mensen, ondersteunen van sociale en charitatieve projecten én 
onderwijs. 
Op 18 mei 2004 werd de Stichting Buru Nyakwere Nederland (SBNN) te Hulst opgericht. Het jaar 2005 
was daarmee het eerste volledige jaar dat de stichting kende. In 2005 werkte SBNN aan de hand van 
3 programma’s: Educatie, HIV-preventie en water. De projecten werden ter plaatse onder toezicht van 
het stichtingsbestuur uitgevoerd. 
 
 
2. Bestuur SBNN  
In 2005 werd het bestuur van SBNN uitgebreid. Naast de 3 bestuursleden, welke sinds de oprichting 
zitting hebben, werden de navolgende personen toegevoegd aan het bestuur: 

- Barbara Van Guyse – Jongelie, toegetreden als bestuurslid dd. 12 mei 2005  
- Petra Boone – Boone, toegetreden als bestuurslid dd. 18 juli 2005  

 
In totaal vonden er in 2005 11 bestuursvergaderingen plaats. 
 
Het werk van de stichting was echter in 2005 niet mogelijk geweest dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers.  
 
 
3. Samenwerking BNWG 
Bij haar werk werd de stichting in 2005 geadviseerd door de Buru Nyakwere Welfare Group (BNWG) 
uit Nairobi. Aan de vaststelling van projecten door SBNN ging een periode van onderzoek en financiële 
toetsing vooraf. In deze periode werd veelvuldig overleg gepleegd met de Buru Nyakwere Welfare 
Group in Nairobi, welke op hun beurt het nodige terugkoppelde en overlegde met diverse inwoners 
van Nyakwere. De uiteindelijke realisatie van de projecten vond onder coördinatie van BNWG en in 
nauwe samenwerking met de inwoners van het dorp plaats. 
 
Aan de zusterorganisatie Buru Nyakwere Welfare Group (BNWG) werd in 2005 het bedrag ad. 9.000 
kshs (€ 101,10) betaald als werkingskosten. Dit bedrag is door BNWG toegewend als bijdrage in de 
reiskosten welke gemaakt moesten worden om de coördinatie van en het toezicht op de uitvoering 
van de projecten in het dorp te kunnen realiseren. 
 
 
4. Werkbezoeken aan Kenia 
In het jaar 2005 reisde er namens SBNN 3 maal een delegatie naar Kenia, te weten in de periode van:  
- 25 december 2004 tot 9 januari 2005  
- 27 juli tot 9 augustus 2005  
- 12 tot 20 november 2005 
Tijdens deze perioden werden enerzijds in Nairobi en Kisumu zaken voor SBNN geregeld en werd 
anderzijds tijd doorgebracht in Nyakwere en haar omgeving.  
 
Wat daarbij niet onvermeld mag blijven, is het feit dat de reis- en verblijfkosten van deze delegaties 
steeds persoonlijk door de betreffende personen werden voldaan. Er werd daaromtrent niets in 
rekening gebracht bij SBNN dan wel op rekening van SBNN gedaan.  
 
 
5. Website SBNN  
Op 15 februari 2005 werd de SBNN-site geregistreerd: www.sbnn.nl  
De site wordt bij wijze van sponsoring onderhouden door de firma Hamelinkweb uit Terneuzen. 
In de loop van 2005 is de site continue up-to-date gehouden en zijn allerlei nieuwsfeiten en informatie 
over acties en activiteiten toegevoegd. 
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6. Fondsenwerving 2005  
Om haar doelstelling te bereiken, zamelde SBNN in 2005 financiële middelen in. Hiervoor werden door 
de stichting zelf diverse acties georganiseerd en werd samengewerkt met andere organisaties. 
Daarnaast werden ook donaties ontvangen alsmede een subsidiebedrag. In totaal werd door SBNN in 
2005 het bedrag ad. € 26.704,33 ontvangen. 
 
A. Donaties: 
In het jaar 2005 ontving SBNN in totaal het bedrag ad. € 5.283,86 aan separate donaties.  
 
B. Subsidie: 
Per brief van 8 juli 2005 ontving SBNN goedkeuring van Cordaid betreffende het ingediende project 
Educatieprogramma 2005. Het bedrag ad. € 7.100,-- werd vervolgens door Cordaid op 22 juli 2005 op 
de rekening van SBNN bijgeschreven. Eind december 2005 kon het projectverslag worden opgemaakt.  
 
C. Activiteiten en acties:  
In de periode van 15 februari t/m eind april 2005 verkocht SBNN wenskaarten. Deze waren gemaakt 
aan de hand van tekeningen van leerlingen van de basisscholen in Nyakwere. In totaal werden 575 
sets à 5 kaarten verkocht. Deze actie leverde SBNN € 1.891,26 op. 
 
Op 12 maart 2005 stond de finale van de Golden Horse Trophy 2004/2005 te Heikant op het 
programma. Tijdens deze happening werd een hindernis geveild ten bate van SBNN. Deze ging onder 
de hamer voor het bedrag ad. € 2.000,--. De organisatie deed daar nog eens € 900,-- bovenop. SBNN 
mocht uiteindelijk een cheque in ontvangst nemen met het bedrag ad. € 2.900,--. 
 
Op 19 maart 2005 organiseerde SBNN een quizavond te Sint Jansteen. Deze avond leverde SBNN een 
bedrag ad. € 575,90 op. 
 
Op 31 mei 2005 vond de Hulster Haringparty plaats in De Korenbeurs te Hulst. Bij gelegenheid van 
het happen van de eerste Hollandse Nieuwe mocht SBNN een bedrag ad. € 1.000,-- in ontvangst 
nemen van de uitbaters van De Korenbeurs.  
 
Op vrijdag 23 september 2005 organiseerde SBNN in Den Ouwen Ferdinandus te Absdale voor de 2e 
maal een benefietfeest. Er gingen 225 entreekaarten van de hand. Deze “Afrikaanse Avond in 
Absdale” leverde SBNN het bedrag ad. € 3.372,55 op.   
 
Op 24 oktober 2005 verzorgde SBNN een lezing bij het Katholiek Vrouwengilde Hulst. De kleine 
fondsenwervingsactie die werd gehouden en de donatie die van het KVG werd ontvangen, kwamen 
samen neer op het bedrag ad. € 182,--. 
 
Op 30 oktober 2005 vond Jazz at Ki plaats, een fundraising project van Kiwanis Axel Zeeuws-
Vlaanderen. In dit licht verzorgde SBNN op 28 juni 2005 een presentatie bij Kiwanis. Het optreden  
op 30 oktober werd verzorgd door Rita Reys. Kiwanis schonk bij deze gelegenheid het bedrag ad.  
€ 3.000,-- aan SBNN.  
 
De 1e week van november stond voor de leerlingen van Basisschool Ter Doest te Graauw en 
Basisschool Sint Jozef te Nieuw Namen in het teken van gezond eten en bewegen. Daaraan 
voorafgaand verzorgde SBNN gastlessen op beide scholen. De afsluitende activiteit vond plaats op 4 
november 2005 en was een Veteractie: een wandeltocht waarbij de kinderen hun veters lieten 
sponsoren. Op het eindpunt van de wandeling mocht SBNN het bedrag ad. € 920,06 in ontvangst 
nemen. 
 
Op 4 november 2005 verzorgde SBNN gastlessen op Basisschool Ter Duinen te Kloosterzande. Deze 
activiteit kende vooralsnog geen geldelijke bijdrage voor SBNN, doch de kinderen waren zeer 
geïnteresseerd. 
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Op 9 november 2005 organiseerde SBNN in samenwerking met de personeelsvereniging van de 
gemeente Hulst voor de 2e maal een quizavond ten bate van SBNN. Deze avond leverde € 638,-- op. 
Bij het afsluiten van het boekjaar 2005 was echter € 340,-- nog niet ontvangen van de 
personeelsvereniging. Derhalve is in 2005 met betrekking tot deze activiteit het bedrag ad. € 298,-- 
geboekt. De rest wordt meegenomen in het financieel jaar 2006.  
 
Op 27 november 2005 vond de jaarlijkse Herfstmarkt plaats in Kloosterzande. SBNN nam hieraan deel 
om bezoekers uitleg te geven over haar werk en haar werkgebied in Kenia. De kleine 
fondsenwervingsactie die werd gehouden, leverde € 180,70 op.  
 
In oktober/november 2005 vond de Kerstactie van Basisschool De Heidepoort te Heikant plaats. Zij 
probeerden zoveel als mogelijk theedoosjes aan de man te brengen. De opbrengst van de actie kwam 
ten goede aan SBNN. Voorafgaand aan de verkoop verzorgde SBNN op 26 oktober 2005 gastlessen in 
de school. Op 22 december werd de opbrengst van de actie tijdens de Kerstviering bekend gemaakt: 
600 euro. Dit bedrag was echter bij het afsluiten van het boekjaar 2005 nog niet ontvangen en wordt 
derhalve meegenomen in het financieel jaar 2006.  
 
Vanaf 19 t/m 31 december 2005 was in Albert Heijn te Hulst een expositie ingericht mbt het werk van 
SBNN. Gekoppeld hieraan werd een actie “statiegeld voor het goede doel” gehouden. Deze leverde in 
totaal het bedrag ad. € 156,68 op en wordt geboekt op het financieel jaar 2006.  
 
Op 23 december 2005 stond op het Reynaertcollege te Hulst in het teken van de Kerstactie. Dit jaar 
kende die het karakter van een sponsorloop. De opbrengst bleek een absoluut record: € 14.990,--. 
SBNN was een van de doelen welke werden gesteund met deze actie. Op 13 januari 2006 mocht 
SBNN een cheque met het bedrag ad. € 5.000,-- in ontvangst nemen. Dit bedrag zal onderdeel 
uitmaken van het financieel jaar 2006.  
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7. Verslag uitvoering educatieproject in 2005 
 
Voortvloeiend uit het educatieprogramma 2004 werden in de maand januari 2005 nog enkele 
bedragen voldaan. Zo werd het bedrag ad. 2,400 kshs betaald aan een lokale timmerman. Dit betrof 
een laatste deel ivm de afwerking van meubels, welke de Nyakwere Primary School en de Sango Buru 
Primary School in december 2004 van SBNN kregen.  
In november / december 2004 waren alle 17 klaslokalen van deze 2 scholen geschilderd in opdracht 
van SBNN. Er dienden in dit kader nog 3 blikken verf te worden afgerekend in januari 2005, welke 
waren gebruikt voor de laatste afwerking van het schilderwerk.  
Tenslotte werd in januari 2005 nog het bedrag ad. 4,240 kshs voldaan in verband met aanbrengen 
van handvaten aan de ramen van de Nyakwere Primary School. 
In het kader van het educatieprogramma 2004 werd derhalve in 2005 nog 11,590 kshs uitgegeven. 
 
Het Educatieprogramma 2005 werd op 12 mei 2005 door het bestuur van SBNN vastgesteld.  
 
A. Sango Buru Primary School  
Het educatieprogramma 2005 omvatte o.a. de nood aan boeken en overig lesmateriaal van de Sango 
Buru Primary School te Nyakwere. Hoofdonderwijzer Kennedy Shadrack Oyoo had aangegeven welke 
boeken en welk materiaal de hoogste prioriteit kende. Op 19, 20 en 27 juli 2005 werd daartoe het 
nodige aangekocht in Nairobi en vervolgens op 29 juli 2005 getransporteerd naar Nyakwere. Op 3 
augustus 2005 ontving de Sango Buru Primary School te Nyakwere 233 boeken, alsmede papier, 
pennen, schoolbordmateriaal, 4 globes en 10 wiskundesets. De aankoopprijs van deze schoolboeken 
en –materialen bedroeg 59,577 kshs.  
In november 2005 werd de boekenvoorraad van de school opnieuw uitgebreid. Dit maal betrof het 
526 boeken, ter waarde van 107,619 kshs. De boeken werden op 5 november 2005 besteld in Nairobi 
en vervolgens op 15 november naar het dorpje in Nyando getransporteerd. Op 17 november 2005 
werden de boeken op de school bezorgd.  
In het kader van het educatieprogramma 2005 ontving de Sango Buru Primary School voor een 
bedrag ad. 167,196 kshs aan schoolboeken en – en materiaal. 
 
Naast het tekort aan schoolboeken – en materiaal was het tekort aan schoolmeubilair als 2e prioriteit 
opgenomen in het educatieprogramma 2005. De hoofdonderwijzer gaf aan dat voor klas 8 en voor de 
kleuterklas de nood het hoogst was.  
Aan timmerlieden uit het dorp werd op 22 juni 2005 opdracht verstrekt tot vervaardiging van 40 
schooltafels met opbergvak en 40 bijbehorende stoelen. Deze waren bedoeld voor de leerlingen van 
klas 8. Eind juli 2005 waren deze zo goed als gereed. Op 3 augustus 2005 konden ze op de school 
worden bezorgd. De kostprijs (materiaal incl. arbeidsloon) bedroeg 105,996 kshs. Na de aflevering 
diende nog wel een aantal kleine dingen te worden afgewerkt. Bij controle op 28 augustus 2005 bleek 
alles tot in de puntjes afgewerkt.  
In het programma waren daarnaast nog 27 3-persoons schoolbanken opgenomen voor de allerkleinste 
leerlingen. Na een bezoek van de hoofdonderwijzer aan een school in Kisumu, stelde deze voor om in 
plaats van 3-persoons schoolbanken kleine stoeltjes aan te 
schaffen. Toen hiervoor medio september 2005 opdracht 
wilde worden gegeven, bleek echter in de omgeving van 
Nyakwere geen hout voorradig in verband met de tijdelijke 
sluiting van kapgebieden ter voorkoming van erosie. 
Besloten werd om in Nairobi metalen frames voor te stoelen 
te laten maken, en deze vervolgens - tezamen met het voor 
de zit- en rugvlakken benodigde hout – vanuit Nairobi te 
transporteren naar Nyakwere. Dit transport vond plaats op 
7 oktober 2005. In het dorp hebben vervolgens lokale 
timmerlieden in de loop van oktober/november 2005 de 
stoelen afgewerkt. In totaal werden 81 stoeltjes 
vervaardigd voor het totaalbedrag van 43,780 kshs.  
De stoeltjes werden op 17 november 2005 afgeleverd op de 
school.  
In het kader van het educatieprogramma 2005 ontving de Sango Buru Primary School voor een 
bedrag ad. 149,776 kshs aan schoolmeubilair.  
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B. Nyakwere Primary School  
De droom om de ruwbouwruimte behorende bij deze school om te toveren tot een bibliotheek annex 
zelfstudiecentrum werd door hoofdonderwijzer Zachary Nyambune Otima naar voren geschoven voor 
het educatieprogramma 2005. De beide scholen in Nyakwere maken deel uit van een regio met in 
totaal 37 scholen. In dit hele gebied is geen enkele bibliotheekvoorziening voorhanden.  
In de maand augustus 2005 werd gestart met de eerste voorbereidingen om te komen tot realisatie 
van dit project. De onderdirecteur werd belast met het dagelijkse toezicht op de werkzaamheden.  
De BNWG nam de coördinatie van de verschillende opdrachten op zich alsmede de opvolging en na-
controle van de werkzaamheden.  
 
Om de ruimte geschikt te maken dienden de 
nodige bouwtechnische zaken te worden 
aangepakt: 
 
 
Zowel de binnen- als de buitenmuren werden 
onder handen genomen. Deze werden bezet. 
Naast de muren, was ook de egalisatie van 
de vloer nodig. De bezet- en 
egalisatiewerkzaamheden werden in de 
maanden augustus en september door lokale 
werklieden uitgevoerd. Na het plaatsen van 
de ramen en deuren diende in november 
2005 het geheel nog te worden afgewerkt. 
Met de genoemde bezet- en egalisatiewerken 
was een totaal bedrag van 241,224 kshs 
gemoeid.  
 
 
 
De ruimte moest vervolgens wind- en waterdicht worden gemaakt. De 16 ramen, 2 buitendeuren, 2 
binnendeuren en kozijnen werden opgemeten. In september 2005 werd opdracht tot vervaardiging 
van deze metalen ramen en deuren verstrekt. Deze werden gemaakt in Nairobi en vervolgens op 7 
oktober 2005 getransporteerd naar Nyakwere. Door het vervoer van het materiaal van Nairobi naar 
Nyakwere was wat kleine schade ontstaan. Deze diende ter plaatse te worden hersteld. De totale 
kostprijs voor de ramen, deuren en kozijnen, inclusief glas, bedroeg 165,930 kshs. Het plaatsen van 
de ramen en deuren vond door lokale werklieden plaats in de maand oktober 2005 en in de maand 
november 2005 werden nog de laatste puntjes op de i gezet.  
 
 
 
Tenslotte was er ook het nodige schilderwerk 
te doen. Hiervoor werd een beroep gedaan 
op schilders uit het dorp zelf. Hun werk 
omvatte het schilderen van de muren, maar 
ook van het metaal van de ramen, deuren en 
kozijnen. Het dak, bestaande uit ijzeren 
golfplaten, diende te worden behandeld om 
roestvorming tegen te gaan. De 
schilderwerken werden per onderdeel 
uitgevoerd en wel in de maanden september, 
oktober en november 2005. Voor de 
schilderwerken, inclusief de werken aan het 
dak, werd een totaal bedrag van 128,145 
kshs uitgegeven. 
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Om de ruimte tot bibliotheek te maken, was er uiteraard ook meubilair nodig. In september 2005 kon 
hiertoe opdracht worden gegeven. Vanwege het gebrek aan hout in het dorp en haar omgeving, werd 
er ook in deze voor gekozen om in Nairobi metalen frames voor de stoelen en tafels te laten maken, 
en deze vervolgens - tezamen met het benodigde hout – vanuit Nairobi te transporteren naar 
Nyakwere. Het transport vond plaats op 7 oktober 2005. In het dorp hebben vervolgens lokale 
timmerlieden in oktober/november 2005 de stoelen en tafels afgewerkt en de boekenrekken gemaakt. 
In totaal werden 72 stoelen, 11 tafels en 10 boekenrekken vervaardigd. In plaats van 6 grote en 6 
kleine tafels werden - op verzoek van de hoofdonderwijzer - uiteindelijk 8 grote tafels (als algemene 
leestafels) en 3 kleine tafels (tafel voor toezichthouder, tafel voor presentieboek en tafel voor in 
bergruimte) voorzien. 
In totaal was voor de vervaardiging van al het meubilair een bedrag van 180,800 kshs benodigd. Op 
vrijdagmiddag 18 november 2005 werd het meubilair door de leerlingen van de Nyakwere Primary 
School zelf binnengedragen in “hun” bibliotheek.  
 
Een bibliotheek is geen bibliotheek zonder boeken. Door de onderwijzers werd een lijst opgesteld van 
meest geschikte boeken. De bestelling werd op 7 november 2005 geplaatst in Nairobi. In totaal 
werden uiteindelijk 962 boeken aangekocht. Op 15 november 2005 werden deze getransporteerd naar 
Nyakwere. In de late namiddag van 18 november werden de boeken uitgepakt, gemerkt met een 
sticker en vervolgens in de boekenrekken geplaatst. Het resultaat was prachtig en zorgde voor de 
nodige beroering. De boeken kostten 198,141 kshs.  
 
Een grote wens van vele volwassen uit het dorp was het voorhanden hebben van een krant in de 
bibliotheek. Kranten zijn in het dorp niet voorhanden / te koop. Hiervoor moet men tenminste naar 
Ahero of Kendu Bay reizen. Daar het voorhanden hebben van dagbladen prima aansluit bij de 
doelstelling van de bibliotheek, is ingegaan op het verzoek.  
Per tijdsperiode zal een contract worden afgesloten voor de bezorging van de 2 populairste Keniaanse 
kranten (Nation en Standard). Het 1e contract betreft de periode van 19 november 2005 tot 30 april 
2006. Hiervoor is het bedrag ad. 9,500 kshs betaald.  
 
Op 18 november 2005, de dag voor de geplande opening, werd de allerlaatste hand gelegd aan de 
werkzaamheden. Rond het middaguur kon vastgesteld worden dat het gebouw klaar was.  
 
Op zaterdag 19 november 2005 was het dan zover: de officiële opening van de bibliotheek.  
De opening van de allereerste bibliotheek in de gehele divisie West-Nyakach van het Nyando district 
(een gebied dat 37 scholen telt), was voor de Education Officer van het Nyando district reden te over 
om naar Nyakwere te komen om de opening te verrichten. Naast de leerlingen, leerkrachten en vele 
andere inwoners van Nyakwere waren daarbij zowel vertegenwoordigers van BNWG uit Nairobi als 
van SBNN uit Nederland aanwezig.  
Naast de deur is op het bibliotheekgebouw een plaquette aangebracht, dat gedenkt aan hen die de 
realisatie mogelijk hebben gemaakt. Daarop ontbreken de namen van Cordaid en Kiwanis Axel 
Zeeuws-Vlaanderen niet. Dit bordje was in Nederland gemaakt. De kosten hiervan bedroegen € 37,49. 
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In het kader van het educatieprogramma 2005 werd voor de Nyakwere Primary School ten behoeve 
van de realisatie van de bibliotheek het totaalbedrag ad. 923,740 kshs + € 37,49 uitgegeven. 
 
Daar medio 2005 bleek dat er voor de groep kleuters van de Nyakwere Primary School in het geheel 
niets aan schoolmateriaal voorhanden was, zijn begin augustus 2005 enige basismaterialen 
aangekocht voor het bedrag van 2,000 kshs.  
 
 
C. Transport 
Naast de bovengenoemde kosten was er bij de uitvoering van het educatieproject nog sprake van 
transportkosten. Het betrof transport van Nairobi naar Nyakwere. In totaal ging het om 3 transporten. 
Op 29 juli 2005 werden boeken en lesmateriaal vanuit Nairobi per minibusje naar het dorp 
getransporteerd. De kosten hiervoor bedroegen 18,000 kshs. Op 7 oktober 2005 diende de metalen 
ramen, deuren, frames voor tafels en stoelen alsmede het nodige hout te worden getransporteerd van 
Nairobi naar Nyakwere. Dit werd verzorgd met de vrachtwagen van het bedrijf waar de materialen 
waren aangekocht en geprepareerd. Zij brachten daarvoor enkel een bedrag ad. 6,000 kshs ten 
behoeve van benzine in rekening. In november 2005 diende opnieuw boeken te worden vervoerd 
vanuit Nairobi naar het Nyando district. Dit transport vond plaats op 15 november 2005. De kosten 
hiervoor bedroegen 18,000 kshs.  
In totaal werd ten behoeve van het educatieproject 2005 een bedrag van 42,000 kshs uitgegeven aan 
transportkosten van materialen (boeken, lesmateriaal, ramen, deuren, metalen frames, hout, etc.). 
 
 
D. Sponsoring schoolgeld  
In Kenia is het basisonderwijs sinds 2003 gratis. Voor het middelbare onderwijs is er echter schoolgeld 
verschuldigd, hetgeen er in resulteert dat voor het overgrote deel van de kinderen in Nyakwere en 
omgeving de schoolcarrière na klas 8 van het basisonderwijs ophoudt. 
In 2005 werden de mogelijkheden bekeken om kinderen te sponsoren voor het middelbaar onderwijs. 
De methode welke passend werd geacht, was individuele sponsoring. Dat wil zeggen dat een sponsor 
wordt gekoppeld aan een kind, waarbij de sponsor zich garant stelt voor financiering van het 
schoolgeld van dit kind gedurende alle jaren van het middelbaar onderwijs (regulier 4 jaar). Het 
schoolgeld is per school verschillend maar komt gemiddeld neer op zo’n € 270,-- per jaar.  
 
Daar zich in de loop van 2005 2 sponsors hadden gemeld bij SBNN, werd van zowel de Sango Buru 
Primary School als de Nyakwere Primary School, het meisje dat de beste resultaten had bij het KCPE-
examen, een sponsorschap voor het middelbare onderwijs aangeboden. Deze meisjes, Olivia Anyango 
en Phoebe Akoth Odiyo starten begin februari 2006 met hun middelbare opleiding.  
In het jaar 2005 werden reeds 2 kinderen in Nyakwere vanuit Zeeuws-Vlaanderen op individuele basis 
gesponsord voor het middelbaar onderwijs. Nu SBNN dergelijke sponsoring van kinderen heeft 
opgepakt, zijn ook deze 2 kinderen onder de vleugels van SBNN ondergebracht. Het betreffen 2 
jongens, te weten: Hillary Moro Nyaoke en Boniface Oyoo Omondi. 
SBNN fungeert als intermediair. De sponsors vernemen via SBNN hoeveel het schoolgeld per jaar 
bedraagt en betalen dit aan SBNN. In samenwerking met BNWG wordt vervolgens zorg gedragen voor 
de betaling van het schoolgeld per termijn (3 termijnen per jaar).  
 
Daar in december 2005 het overzicht van het schoolgeld 2006 voor Boniface Oyoo Omondi al 
voorhanden was, is zijn eerste termijn 2006, ad. 12,000 kshs in december 2005 reeds betaald.  
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8. Overzicht kosten uitvoering educatieproject in 2005  
 
 
KOSTEN EDUCATIEPROGRAMMA 2004  
Meubels & verf & sluitwerk ramen  11,590 kshs  

Subtotaal     11,590 kshs 
 
 
SANGO BURU PRIMARY SCHOOL  
 
Boeken & lesmateriaal   167,196 kshs   
Meubilair     149,776 kshs  

   Subtotaal    316,972 kshs 
 
 
NYAKWERE PRIMARY SCHOOL  
 
Bibliotheek 
Bezetwerken     241,224 kshs  
Ramen & deuren   165,930 kshs 
Schilderwerken     128,145 kshs 
Meubilair    180,800 kshs 
Boeken     198,141 kshs 
Kranten         9,500 kshs 
Plaquette                                                    € 37,49 
   Subtotaal    923,740 kshs  + € 37,49 
 
Materiaal kleuters       2,000 kshs  
   Subtotaal         2,000 kshs  + € 37,49 
 
 
TRANSPORT   
 
Transportkosten     42,000 kshs  
   Subtotaal      42,000 kshs   
 
 
SPONSORING SCHOOLGELD  
 
Schoolgeld 2006    12,000 kshs  
   Subtotaal    12,000 kshs  
 
 
 
TOTAAL       1.308,302 kshs + € 37,49 
     
        = € 14.796,-- 
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9. Verslag uitvoering HIV-preventieproject in 2005 
 
Het HIV-preventieprogramma 2005 werd op 12 mei 2005 door het bestuur van SBNN vastgesteld. 
 
Het project omvatte het opleiden van 2 inwoners uit het dorp, om deze vervolgens in het dorp aan de 
slag te kunnen laten gaan als HIV-preventietrainers. De BNWG zorgde er voor dat kort na het 
vaststellen van het programma in en in de omgeving van Nyakwere affiches werden opgehangen 
waarop werd aangekondigd dat gezocht werd naar kandidaten voor de job van HIV-preventietrainer. 
Deze dienden minimaal een diploma middelbaar onderwijs te hebben. Geïnteresseerden konden zich 
kenbaar maken bij de hoofdonderwijzer van de Nyakwere Primary School. Op 18 juni 2005 waren de 
sollicitatiegesprekken gepland. Alle kandidaten kregen het HIV-preventieprogramma te lezen en 
werden verzocht een vragenlijst in te vullen. Deze werd vervolgens samen met de selectiecommissie 
van BNWG doorgenomen. In totaal meldden zich 20 kandidaten. De vragenlijsten werden tezamen 
met het advies van de selectiecommissie naar het bestuur van SBNN gezonden. Deze namen de lijsten 
door en kwamen tot een uiteindelijke selectie van 3 mannelijke en 3 vrouwelijke kandidaten. Met deze 
6 personen werd op 2 augustus 2005 een 2e gesprek gevoerd. Dit keer door een selectiecommissie 
welke gevormd werd door zowel een vertegenwoordiging van SBNN als van BNWG. Er werd gezocht 
naar 1 mannelijke en 1 vrouwelijke kandidaat. Aan het einde van de selectiemiddag werden Carren 
Adhiambo Ouko en Collins Odhiambo Adoyo als 2 meest geschikte kandidaten geselecteerd. De 
volgende dag volgde nog een gesprek met beiden en werden de arbeidscontracten voor een periode 
van vooralsnog 1 jaar getekend.  
 
De opleiding welke beide trainers dienden te volgen vond plaats bij AOCASP te Nairobi. Deze training, 
geheel toegespitst op het werk dat beiden diende te gaan verrichten, startte op 15 augustus en werd 
op 9 september 2005 afgerond. Het betrof een fulltime cursus. De kosten voor deze training 
bedroegen in totaal 67,000 kshs. Beide trainers rondde de training op ruim voldoende wijze af en 
kregen daartoe een certificaat.  
SBNN betaalde beide trainers een bedrag ad. 2,000 kshs als vergoeding voor de reis naar Nairobi 
(heen- en terugreis). Tijdens het verblijf in Nairobi verbleven de trainers bij leden van de BNWG, 
waardoor verblijfkosten werden uitgespaard.   
In het kader van het HIV-preventieprogramma 2005 werd ten behoeve van training van beide 
trainers, inclusief reiskosten, het bedrag ad. 71,000 kshs uitgegeven.  
 
Alvorens de trainers in het dorp aan de slag konden, was een werkruimte nodig. BNWG deed daarin 
het voorwerk en op 2 augustus 2005 werd samen met een vertegenwoordiging van SBNN een viertal 
potentiële ruimten bezocht. Voor de geselecteerde ruimte werd een huurovereenkomst aangegaan en 
wel voor het bedrag ad. 6,000 kshs per kwartaal. Het eerste kwartaal ging in op 12 september en het 
2e kwartaal op 11 december 2005.  
In het kader van het HIV-preventieprogramma 2005 werd ten behoeve van de huur van de 
kantoorruimte het bedrag ad. 12,000 kshs uitgegeven.  
 
Alvorens de ruimte dienst kon doen als kantoorruimte voor een HIV-preventieproject, diende er 
renovatiewerkzaamheden te worden verricht. Deze werken konden worden verricht alvorens de 
huurperiode inging. In de maand augustus en de eerste helft van de maand september werden kleine 
reparatiewerken verricht, werden nieuwe sloten aangebracht en werd geschilderd. De kosten die 
hieraan verbonden waren bedroegen 25,790 kshs. Op 15 en 16 september werden uiteindelijk de 
letters op de voorgevel van het gebouw geschilderd, welke de inwoners op het doel van het kantoor 
moeten wijzen. De kosten voor dit “artwork” bedroegen 4,500 kshs.  
In het kader van het HIV-preventieprogramma 2005 werd ten behoeve van de renovatie van de 
kantoorruimte het bedrag ad. 30,290 kshs uitgegeven.  
 
Het kantoor diende ook te worden gemeubileerd. Door werklieden in het dorp werden voor een 
bedrag van 22,200 kshs 2 bureaus, 3 stoelen, een zitbank, een kast, een notitiebord en een 
verwijsbord gemaakt.  
 
Vervolgens dienden diverse kantoormaterialen, zoals pennen, papier, dossiermappen, etc. te worden 
aangeschaft. In september werd daartoe 4,971 kshs en in november 3.214 kshs uitgegeven. In totaal 
kwam e.a. neer op een bedrag van 12,685 kshs. 
De aanschaf van naslagwerken over HIV en Aids kostte 3,000 kshs.  
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De informatieflyers welke de trainers gebruiken in het dorp, zijn gratis verkrijgbaar in de grotere 
steden in Kenia. Dit geldt ook voor de benodigde condooms. De leden van de BNWG dragen er zorg  
voor dat deze steeds vanuit Nairobi worden aangevoerd. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel zijn 
kosten verbonden aan de flyers welke voorradig zijn in het Luo. Deze zijn vertaald door de BNWG en 
door SBNN in een foldervorm gevat. Deze worden gekopieerd. In 2005 werd hiervoor een bedrag van 
1,500 kshs aan kopieerkosten gespendeerd.  
Om de herkenbaarheid van de trainers in het dorp te vergroten werden beide 
trainers voorzien van 5 T-shirts met daarop het logo van SBNN en de tekst 
“health-trainer”. Deze T-shirts werden in Nederland vervaardigd voor het 
bedrag ad. € 110,-- en vervolgens door de SBNN-delegatie begin augustus 
2005 meegenomen naar het dorp.  
In het kader van het HIV-preventieprogramma 2005 werd ten behoeve 
diverse soorten werkmaterialen het bedrag ad. 9,471 kshs + € 110,-- 
uitgegeven.  
 
Op 12 september 2005 gingen de trainers in het dorp aan de slag. In het jaar 
2005 werd het volgende bedrag aan salaris betaald: 

- 16,000 kshs, zijnde 2x salaris ad. 8,000 kshs: medio september – 
medio oktober 2005  

- 16,000 kshs, zijnde 2x salaris ad. 8,000 kshs: medio oktober – medio 
november 2005  

- 24,000 kshs, zijnde 2x salaris ad. 12,000 kshs: medio november – 
eind december 2005. 

In het kader van het HIV-preventieprogramma 2005 werd aan de salarissen 
van beide trainers het bedrag ad. 56,000 kshs uitgegeven.  
 
Nadat de trainers in het dorp de nodige info-flyers hadden uitgedeeld, werd het HIV-preventiekantoor 
op 17 september 2005 onder grote belangstelling officieel geopend.  
 
BNWG volgt het werk van beide trainers op. Op 16 november 2005 nam een delegatie van SBNN ter 
plaatse poolshoogte van de stand van zaken van het project. De trainers welke ondertussen 2 maand 
aan het werk waren, deelden hun eerste ervaringen met de delegatie van SBNN. Beide trainers 
pakken hun werk met veel enthousiasme en gedrevenheid op. Alles wordt geregistreerd en de nodige 
gegevens verzameld en verwerkt, teneinde na verloop van tijd de eerste statistische informatie te 
kunnen opmaken.  
 
In de eerste werkperiode is nog niet overgegaan tot de aanschaf van Aids-testen, daar de 
professionele begeleiding die daarbij nodig is, in het gebied een lastige zaak is. De trainers 
verzamelden de nodige informatie hieromtrent, om zodoende in 2006 vervolgstappen te kunnen 
zetten.  
 
Op zaterdagochtend 19 november organiseerden de trainers een activiteit voor het HIV-
preventiekantoortje. Het betrof een activiteit waarbij sprake was van zang, toneelspel en korfbal. De 
activiteit bleek een groot succes. Vele dorpelingen kwamen er op af. Tussen de diverse onderdelen 
door gaven de trainers de nodige uitleg en informatie over HIV en Aids, werden folders uitgedeeld en 
werd verteld waarvoor men in het kantoor terecht kan. Deze activiteit is een van de vele manieren 
waarop de trainers de inwoners van Nyakwere en omgeving benaderen. De kosten verbonden aan de 
activiteit dd. 19 november 2005 bedroegen 5.906 kshs.  
 
De eerste maanden van werk van beide trainers in het dorp leerden dat een klein werkingsbudget op 
zijn plaats is. Een budget dat de trainers naar eigen inzicht, doch met verantwoording achteraf, 
kunnen inzetten. Hierbij moet gedacht worden aan geld dat gespendeerd wordt voor transport (bijv. 
bij begeleiding van een zieke dorpsbewoner naar een ziekenhuis) of voor verstrekking van voedsel 
(bijv. aan iemand die geïnformeerd dient te worden, doch daartoe te veel honger heeft) of voor kleine 
kantoorspulletjes die nodig zijn, etc. Medio november werd een werkingsbudget vergoed mbt de 
achterliggende periode (september/oktober 2005). Dit bedroeg 3,245 kshs. Medio december werd een 
2e werkingsbudget verstrekt ad. 6,000 kshs, hetgeen de periode t/m januari 2006 betreft. 
In het kader van het HIV-preventieprogramma 2005 werd ten behoeve van werkingskosten het 
bedrag ad. 9,245 kshs uitgegeven.  
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10. Overzicht kosten uitvoering HIV-preventieproject in 2005  
 
 
 
Training bij AOCASP te Nairobi (incl. reiskosten)  71,000 kshs  
  
Huur kantoorruimte Nyakwere      12,000 kshs  

Renovatie kantoorruimte Nyakwere       30,290 kshs 
Meubels kantoorruimte Nyakwere    22,200 kshs 
 
Kantoor/werkmateriaal       12,685 kshs + € 110,-- 
  
Salariskosten trainers     56,000 kshs  
 
Kosten eventdag 19 november 2005      5,906 kshs 
 
Werkingsbudget       9,245 kshs    
       
       ======== 
 
Totaal       219,326 kshs + € 110,-- 
 
       = € 2.586,-- 
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11. Verslag uitvoering Waterproject in 2005  
 
 
Het Waterprogramma 2005 werd op 14 april 2005 door het bestuur van SBNN vastgesteld. 
 
In het kader van het Waterprogramma 2004 werd - na verkrijging van de benodigde toestemming van 
het Keniaanse Ministerie van Water - door de Kisumu Core Association (KCA) begin december 2004 
gestart met de aanleg van een waterpomp in het deel van Nyakwere, Kanjejo genaamd. Op 2 januari 
2005 werd door het hoofd van de locatie Thurdibuoro, de heer George Oginga Omullo, officieel in 
gebruik genomen.  
Na de installatie van de pomp werd in de bron chloor gegoten, teneinde een en ander te ontsmetten. 
Pas nadat het water met de chloor uit de bron was gepompt, hetgeen enige weken in beslag nam, 
kon de waterkwaliteit worden getest. Uit de tests bleek medio januari 2005 dat het water onder 
andere te zout was. Vervolgens zijn nadere tests uitgevoerd. Daar de kwaliteit van het water niet 
toenam is in de periode van mei t/m augustus 2005 pogingen gedaan om de bron te verdiepen. Door 
het verdiepen van de bron werd gehoopt een ander waterniveau in de bodem te bereiken. Doch door 
de hoge stand van het grondwater zijn de pogingen hiertoe niet geslaagd. KCA heeft uiteindelijk de 
pomp terug geplaatst.  
Ondanks het feit dat het water ongekookt niet geschikt is voor consumptie wordt de pomp toch 
veelvuldig gebruikt voor allerlei doeleinden.  
 
Rond de pomp werd een hekwerk geplaatst om deze tijdens de nachtelijke uren te kunnen 
afschermen. De kosten voor dit hekwerk bedroegen 6.090 kshs.  
 
Daar de pomp geen water met de gewenste waterkwaliteit opleverde, werd geconcludeerd dat 
gezocht moet worden naar een andere methode om in het betreffende gebied drinkbaar water boven 
de grond te krijgen. Hiertoe wordt de nodige informatie bijeen gezocht. Vooralsnog zijn in de 
nabijheid van het dorp geen pompen bekend, welke goed drinkbaar water verstrekken. De methode 
die mogelijk drinkbaar water op zal leveren is de zogenaamde drilmethode. Dit is naar verwachting 
een kostelijk verhaal. Om te weten hoe kostelijk en hoe dergelijke 
firma’s te werk gaan, startte BNWG om deze informatie boven 
water te krijgen. Eind december 2005 waren offerten opgevraagd 
bij firma’s in Nairobi.  
 
In 2005 heeft het waterprogramma slechts een zeer geringe 
financiële input gekend. De onderzoeken van KCA naar de 
waterkwaliteit en pogingen hun pogingen om de situatie te 
verbeteren, zijn niet in rekening gebracht bij SBNN. Het enige dat 
door SBNN in het kader van het waterprogramma, naast het 
hekwerk, werd betaald zijn enkele kleine onderdeeltjes voor de 
pomp. De kosten hiervan bedroegen 653 kshs.  
 
 
 
 
12. Overzicht kosten uitvoering waterproject in 2005  
 
 
Kosten hekwerk rond pomp    6.090 kshs 
Kosten kleine onderdelen pomp        653 kshs 
   
       ======= 
 
Totaal       6.743 kshs  
 
       = € 75,80 
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13. Wisselkoers 
Bij het opstellen van de programma’s werd een wisselkoers van 1 euro = 95 kshs gehanteerd. 
Gedurende de loop van het jaar heeft de koers echter gevarieerd van circa 90 tot circa 86 kshs. 
Hiertoe werden minder kshs per euro verkregen dan voorzien. Dit had uiteraard gevolgen voor 
hetgeen er kon worden uitgevoerd voor de begrote bedragen. 
 
 
 
 
14. Kosten 2005 
SBNN streefde er in 2005 na om de kosten tot het absolute minimum te reduceren.  
 
In verband met haar werking in zowel Nederland als Kenia heeft SBNN in beide landen een 
bankrekening. De bankkosten werden in 2005 gevormd door kosten voorvloeiende uit de rekening van 
de stichting bij de Rabobank te Hulst en de rekening van de stichting bij de KCB te Nairobi, alsmede 
kosten verbonden aan de transacties van geld van Nederland naar Kenia. 
Op 7 januari 2005 openden SBNN in Nairobi bij de KCB haar rekening. Alvorens deze rekening te 
kunnen openen dienden paspoorten te worden gelegaliseerd. De kosten hieraan verbonden 
bedroegen € 69,--. De bankkosten in rekening gebracht door de Rabobank Hulst bedroegen in 2005 
€ 215,52 en de bankkosten van de rekening bij KCB € 61,40. Daarmee komen de totale bankkosten 
neer op € 276,92. 
 
De secretariaatskosten beperkten zich in 2005 tot papier en enveloppen 
ad. € 58,98, en enige portokosten. De portokosten bedroegen in 
Nederland € 25,09. Vanuit Nairobi werden in 2005 met regelmaat zaken 
per post verzonden naar SBNN. Deze portokosten zijn door SBNN achteraf 
vergoed en bedroegen in totaal € 20,30. Daarmee bedroegen de totale 
portokosten in 2005 € 45,39. 
In 2005 werd het bedrag ad. € 33,95  betaald aan de Kamer van 
Koophandel als jaarlijkse bijdrage.  
In verband mer PR- en promotiemateriaal werd € 211,57 betaald. Dit 
materiaal hanteerde SBNN op diverse wijzen bij haar voorlichtingswerk 
over de projecten in Nederland.  
 
 
 
15. Financieel jaaroverzicht 2005  
 
Balans 2004    €     357,43  
Fondsenwerving 2005  € 26.704,33 
Uitgaven 2005    € 18.255,---      
Balans 2005   €   8.800,33 
Verschil    €         6,43       
 
 
Verschil 
Het verschil ad. € 6,43 is toe te rekenen aan de diverse transacties in verschillende valuta, de 
variërende wisselkoersen en afrondingen.  
 
 
 
 
 
 
 



 15

16. Conclusie 
Gedurende het jaar 2005 heeft SBNN de programma’s op het gebied van educatie en HIV-preventie 
volledig kunnen uitvoeren. Wat betreft het waterprogramma bleek nader onderzoek nodig, waardoor 
concrete realisatie in 2005 niet plaatsvond. Van de totale inkomsten besteedde SBNN ruim 97% 
rechtstreeks dan wel onrechtstreeks aan de uitvoering van projecten. Slechts zo’n 2½% werd geboekt 
als daadwerkelijke kosten. Deze werden gevormd door bankkosten, portokosten, papier/enveloppen 
en kosten Kamer van Koophandel.  
SBNN streeft er naar haar kosten zo laag mogelijk te houden. Omwille van het feit dat de stichting 
geen personele of overheadkosten zoals vliegtuigtickets, visumkosten, verblijfkosten, etc. kent, 
slaagde SBNN daar in 2005 in. Op deze wijze konden – op 2½% na – alle inkomsten van de stichting 
worden besteed aan de uitvoering van de projecten en eventueel daaraan gerelateerde voorlichting in 
Nederland. 
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Algeheel financieel overzicht 2005  
2. Statistisch financieel overzicht 2005 
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Bijlage 1: 
 

2005 Stichting Buru Nyakwere Nederland - Financieel overzicht  
   Nederlandse Rekening  
   IN UIT  

Balans 2004   357,43  
INKOMSTEN    
Donaties   2499,5  
Donaties 12,5 Dirk&Micaela 1378,5  
Donaties collectebus Wereldwinkel 5,86  
Donaties Caritas Hulst  400  
Extra Donatie Jazz at Ki  1000  

    
Golden Horse Veiling  2900  
Haringhappen   1000  
KIWANIS   3000  
Veteractie Ter Doest /St Jozef 920,1  
KVG   182  
Herfstmarkt Kloosterzande  180,7  
Benefietfeest 23-09  3372,55  
Quiz Sint Jansteen 19-03   575,9  
Kinderkaarten verkoop  1891,3  
Quiz gemeente oktober  298  
Bijdrage CORDAID  7100 Rekening Kenia 
GELDTRANSFERS  IN UIT EUR
Eerste Storting Nairobi jan 2005 182,7 22000  
Transfer rekening Kenia 10 juni 5800 515400  
Transfer rekening Kenia 22 aug 6500 585520  
Transfer rekening Kenia 28 okt 6000 518984  
Extra kosten november 2005 148,8 13000  TOTAAL
KOSTEN    UITGAVEN
Bankkosten 2005  215,52 5455 61 277
Legalisatie paspoorten 2005 69  69
Kamer van Koophandel  33,95  34
Papier en enveloppen  58,98  59
Portkosten    25,09 1805 20 45
Foto's    103,87  104
Promotiemateriaal   7,3 8936 100 108
HIV-project   110 219306 2476 2586
Educatieproject   37,49 1296302 14624 14661
Schoolfees Boni  12000 135 135
Waterproject   6743 76 76
BNWG   9000 101 101

    
   1559547 17594 18255

TOTAAL   27061,76 19292,7 1654904  
Saldo  7769,06 88586 1031,27 8800

    
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2: 
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VERHOUDINGEN, STATISTIEKEN EN GRAFIEK IN EURO'S 

   
   

Bank 346 1,90% 
KvK 34 0,19% 
Papier 59 0,32% 
Post 45 0,25% 
Promotie 212 1,16% 
HIV 2586 14,17% 
Onderwijs 14796 81,05% 
Water 76 0,42% 
Zuster  101 0,55% 

   
 18255 100,00% 
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