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1. Inleiding

De Stichting Buru Nyakwere Nederland (SBNN) zet zich in voor het
gebied rondom het Keniaanse dorp Nyakwere. Het gebied ligt in het
westen van Kenia, gelegen nabij het Victoriameer. De levens-
standaard 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. In
2007 werkte SBNN aan de hand van 3 programma’s: Educatie, hiv &
aids en water. De projecten werden ter plaatse onder toezicht van het
stichtingsbestuur uitgevoerd.

In 2007 vonden er geen bestuurswijzigingen plaats. Het bestuur bestond het gehele jaar uit de navolgende
personen:
- Dirk Van Bunder, toegetreden tot bestuur bij oprichting dd. 18 mei 2004: functie = secretaris.
- Karin Cammaart, toegetreden tot bestuur bij oprichting dd. 18 mei 2004: functie = penningmeester.
- Micaëla Van Bunder, toegetreden tot bestuur bij oprichting dd. 18 mei 2004: functie = voorzitter.
- Barbara Van Guyse – Jongelie, toegetreden tot bestuur dd. 12 mei 2005: functie = bestuurslid.
- Petra Boone – Boone, toegetreden tot bestuur dd. 18 juli 2005: functie = bestuurslid.

De 3 eerstgenoemde werden in de bestuursvergadering van 1 mei 2007 herbenoemd voor een periode van 3
jaar. In totaal vonden er in 2007 8 bestuursvergaderingen plaats.
Het werk van de stichting was echter in 2007 niet mogelijk geweest dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

Bij haar werk werd SBNN in 2007 geadviseerd door zijn zusterorganisatie 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. Aan de BNWG werd in 2007 het bedrag ad. 27,000 kshs betaald als werkingskosten. Dit
bedrag is door BNWG toegewend als bijdrage in de reiskosten welke gemaakt werden om hun adviesrol te
kunnen vervullen.

In het jaar 2007 reisde er namens SBNN viermaal een delegatie naar Kenia, te weten in de perioden van: 17
februari tot 6 maart 2007, 29 juni tot 30 juli 2007 en 23 september tot 9 oktober en vanaf 20 december
2007 (tot 13 januari 2008).
Tijdens deze perioden werd enerzijds tijd doorgebracht in het werkgebied van de stichting en anderzijds
werden in Nairobi en Kisumu zaken voor SBNN geregeld. Daarnaast werden projecten van derden bezocht;
o.a. het hydroproject in Nyando en het Safe Water & Aids project in Kisumu.
Verder werd bijvoorbeeld ook een bezoek gebracht aan het kantoor van DASCO in Ahero, Minister van Water
in Kisumu, Districtsziekenhuis in Pap Onditi, Lake Victoria South Water Services Board in Kisumu, Centre for
Disease Controle (CDC) in Kisumu, Care Kenya in Kisumu, Sustainable Aid in Africa International (SANA) in
Kisumu en Liverpool VCT in Kisumu.
Tijdens het allerlaatste bezoek aan Kenia, werd de delegatie geconfronteerd met de onrusten welke naar
aanleiding van de presidentsverkiezingen uitbraken.

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.

Gedurende het jaar 2007 was de SBNN-site continue in de lucht:  www.sbnn.nl
De site wordt bij wijze van sponsoring onderhouden door de firma Hamelinkweb uit Terneuzen.
In de loop van 2007 is de site continue up-to-date gehouden en zijn allerlei nieuwsfeiten en informatie over
acties en activiteiten toegevoegd.
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2. Werking in Nederland 2007

De werking van SBNN in Nederland is grotendeels gebaseerd op enerzijds voorlichting over de projecten en
leefomstandigheden in Kenia en anderzijds de fondsenwerving voor de SBNN projecten aldaar.

2.1. Balans Nederland 2006
De balans op de lopende rekening van SBNN bij de Rabobank was bij afronding van het jaar 2006:
€ 493,77. Op de spaarrekening stond het bedrag van € 10,750,--. Op deze spaarrekening werd op 1 januari
2007 een bedrag ad. € 247,68 ontvangen aan rente.

Om haar doelstelling te bereiken, zamelde SBNN in 2007 financiële middelen in. Hiervoor werden door de
stichting zelf diverse acties georganiseerd en werd samengewerkt met andere organisaties. Daarnaast
werden ook donaties ontvangen alsmede subsidies.

2.2. Subsidies
Per brief van 16 mei 2007 ontving SBNN formeel
goedkeuring van Impulsis betreffende de aan hen
voorgelegde programma’s: Educatieprogramma 2007
en Hiv & aids programma 2007 en Water. Impulsis
besloot alle 3 de projecten te steunen met 50% van
het benodigde totaalbedrag. Daartoe hanteerde zij de
koers van 92,85 Het bedrag ad. € 21.163,-- werd
vervolgens door Impulsis op 31 mei 2007 op de rekening van SBNN bijgeschreven.

Op 21 oktober 2007 verstuurde SBNN het Educatieprogramma 2008 en het Hiv & aids programma 2008
richting Impulsis. Op 16 november 2007 werd vernomen dat Impulsis beide programma’s zou ondersteunen
met 50% van het benodigde totaalbedrag. De officiële beschikking viel op 13 december 2007 bij SBNN in de
bus. Conform de vernieuwde regels, stortte SBNN op 7 december 2007 haar 50%, zijnde € 17.278,--,  op
rekening 515 van Edukans. Na verdubbeling stortte Edukans het totaalbedrag ad. € 34.556,-- vervolgens
door naar de rekening van SBNN in Kenia. Dit bedrag werd pas na de jaarwisseling bijgeschreven op de
rekening van SBNN in Kenia.

SBNN heeft gedurende het jaar op diverse wijzen en momenten de steun van Impulsis belicht. Zo werd na
de toekenning een persbericht verstuurd dd. 19 mei 2007, hetgeen in meerdere dag- en weekbladen werd
overgenomen. Daarnaast verzond SBNN tezamen met de 3e editie van 2007 van de Kenya Courant (= de
nieuwsbrief van SBNN) de algemene informatiefolder van Impulsis mee. Verder werd er informatie over
Impulsis verstrekt tijdens de boekenmarkt te Heikant dd. 27 mei, de quizavond te Hulst dd. 1 juni, de
Afrikaanse Avond dd. 14 september, de quizavond te Hulst dd. 10 oktober, de Curamus Keniadag bij De
Blaauwe Hoeve te Hulst dd. 8 december 2007 en de SBNN Boekenmarkt te Hulst dd. 15 december 2007.

NCDO kende SBNN dd. 22 augustus 2007 een subsidie van € 2.004,-- toe voor de
promotiecampagne met Afrikaanse Avond en rondreizende expositie. Deze
subsidie werd deels ingezet voor de Afrikaanse Avond en deels voor de foto-

expositie (beiden zie onder C). SBNN ontving reeds € 1.604,-- van het subsidiebedrag. Het overige deel
ontvangt SBNN na afronding van het project & na verantwoording.

Van de provincie Zeeland werd een subsidie ad. € 600,-- ontvangen in het kader
van ontwikkelingssamenwerking. Deze was van toepassing op de
wenskaartenactie van SBNN (zie onder C).

Met betrekking tot het benefietfeest 2007 werd een subsidie van de gemeente
Hulst van € 507,-- (zie onder C) ontvangen. Deze subsidie werd toegekend
daar de Afrikaanse Avond van SBNN erkend werd als bijzonder cultureel
evenement.
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2.3. Donaties
Ernst & Young organiseerde op 28 november 2006 een
Actualiteitenseminars 2007. Bij deze gelegenheid schonk zij aan SBNN
een bedrag van € 2.500,--. Dit bedrag werd in februari 2007 ontvangen.

Basisschool Sint Jozef te Nieuw Namen steunde ook in 2007 het werk
van SBNN structureel. Zij zamelden maandelijks een bedrag in voor
SBNN. In totaal werd van Sint Jozef in 2007 het bedrag van € 356,74
ontvangen.

Op 18 augustus 2007 vertrokken Leo Reinarz, Gerard de Groot en
Roland de la Ruelle – alle 3 uit Hulst - per fiets naar Santiago de
Compostela. Het drietal besloot met hun tocht naar deze Spaanse
bedevaartsplaats een sociaal-maatschappelijk doel te steunen. Daarvoor
kozen zij SBNN. De heren bereikten op 8 september – na een tocht van
ruim 2.400 km – hun einddoel. Tijdens de Afrikaanse Avond van SBNN
dd. 14 september 2007 maakten zij hun sponsorbedrag bekend:
€ 10.000,--!

In de H. Cornelius Kerk te Lamswaarde vond op 11 november 2007 de Oogstdankviering van de ZLTO,
afdeling Hulst & Terneuzen plaats. Tijdens deze dienst werd stilgestaan bij de recente oogst.
Traditiegetrouw werd ook een collecte gehouden voor een goed doel. Dit jaar was dat SBNN. De opbrengst
van de collecte getuigde van de sympathie van de aanwezigen voor SBNN en haar werk. De collecte leverde
maar liefst € 539,-- op.

Basisschool Inghelosenberghe te Sint Jansteen organiseerde op 19 december 2007 een kerstmarkt op haar
schoolplein. Tijdens deze markt verkochten de leerlingen allerlei zaken die zij zelf hadden gemaakt. SBNN
was met een informatiestand ook vertegenwoordigd op het schoolplein. De kerstmarkt was een groot
succes. Een deel van de opbrengst schenkt de school aan SBNN. Doch bij het sluiten van het jaar was het
exacte bedrag nog niet bekend dan wel ontvangen.

Bovenstaand trof u een bloemlezing van de opvallendste donaties in 2007. Natuurlijk waren er ook vele
individuele, separate donaties. In 2007 werd ook een actie gehouden om via lijfrentes donaties te vergaren.
Middels incasso’s werd in 2007 het bedrag van € 1.685,-- aan donaties ontvangen. Daarnaast werd
geoormerkt geld ontvangen, bedoeld voor de sponsoring van middelbaar onderwijs van 4 studenten.
In het jaar 2007 ontving SBNN derhalve in totaal het bedrag ad. € 22.266,41 aan donaties.

2.4. Eigen activiteiten en acties
In de periode van februari t/m april 2007 verkocht SBNN wenskaarten. Deze waren gemaakt aan de hand
van tekeningen van leerlingen van de basisscholen in Nyakwere. In totaal werden 684 sets à 5 kaarten
verkocht. Op 25 april 2007 vernam SBNN dat de Provincie Zeeland haar mbt de wenskaartenactie een
subsidie ad. € 600,-- toekende. Daarmee kwam de opbrengst van de wenskaartenactie op € 3.191,26. Op 23
mei 2007 werd de verantwoording toegestuurd aan de Provincie.

Op 31 maart 2007 organiseerde SBNN een quizavond te Sint Jansteen. Er namen 22 teams van elk 4
personen deel. De avond leverde SBNN een bedrag ad. € 802,75 op.

Op vrijdag 14 september 2007 organiseerde SBNN voor de 4e maal een
benefietfeest in de vorm van een Afrikaanse Avond. Deze vond opnieuw
plaats in De Halve Maan te Hulst. Er gingen ruim 300 entreekaarten de
deur uit. Daarvan werden er 227 verkocht ad. € 10,-- per stuk. De
overige waren sponsor/donateurskaarten. Centraal stond deze avond
Afrikaanse muziek. Maar naast de 2 live bands kregen de aanwezigen
ook de nodige impressies van het leven in Afrika (foto-expositie &
digitale beelden). Ook de hapjes waren “Afrikaans”. Voor de Afrikaanse
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avond ontving SBNN subsidies van NCDO en de gemeente
Hulst (zie beiden onder A).
Naar schatting heeft de Afrikaanse Avond 2007 SBNN een
totaalbedrag ad. € 5.700,-- opgeleverd. Doch exact valt dit
nog niet te zeggen, daar een grote nota nog niet was
ontvangen en betaald.
Om die reden stond bij afronding van het boekjaar 2007 de
winstmarge van de Afrikaanse Avond nog op € 9.478,54.

Op 15 december 2007 vond de 1e boekenmarkt van SBNN
plaats in Hulst. En niet zomaar eentje! Dankzij het ROC
Westerschelde heeft SBNN een vaste locatie waar zij haar
tweedehands boeken kan opslagen en waar ook meerdere
malen per jaar een boekenmarkt zal plaats vinden.
Het initiatief vloeide voort uit de boekenmarkt van SBNN,
welke tijdens de Stuikersfeesten 2007 te Heikant werd
georganiseerd. De markt was een dusdanig succes dat over
een vervolg geen twijfel bestond. Continuering van de
boekenmarkt tijdens de Stuikersfeesten was een gegeven,
doch de inzameling van de boeken verliep zo goed dat SBNN
perspectief zag. Het ROC Westerschelde bood vervolgens de
helpende hand door het beschikbaar stellen van een ruimte in
haar gebouw aan de Tabakstraat 22 te Hulst. Daarmee
ontstond een prachtige kans. Op zaterdag 15 december 2007
opende de tweedehands boekenmarkt van SBNN voor het
eerst haar deuren. Wethouder Frank van Driessche verrichte
als wethouder van cultuur de officiële opening. De opbrengst
van deze 1e markt was € 750,10.

Dankzij een subsidie van NCDO (zie onder A) kon SBNN in 2007 onder andere een prachtige foto-expositie
laten maken. Deze expositie wordt gevormd door 25 fotopanelen van 50x70 cm. De expositie toont enerzijds
het dagelijkse leven in het gebied aan het Victoriameer te Kenia en anderzijds belicht ze de projecten welke
SBNN in het gebied nastreeft. De expositie kreeg de naam “Blik op Kenia”. De expositie was als wijze van
pre-première te bewonderen tijdens de open deur dagen van cultureel centrum Den Dullaert aan de
Sportlaan te Hulst. Deze vonden plaats op 1 en 2 september 2007. De officiële opening van de expositie
vond vervolgens plaats op 14 september 2007 tijdens de Afrikaanse Avond door burgemeester Jan-Frans
Mulder van Hulst.
Op 8 december 2007 was de expositie te zien in de verzorgingscentrum De Blaauwe Hoeve te Hulst. Op die
dag vond de Curmas Keniadag plaats. Aansluitend op deze dag waren de foto’s nog tot medio januari 2008
in de gangen van het centrum te zien. In 2007 werd de expositie “Blik op Kenia” gelanceerd. In 2008 gaat zij
verder op toer.

Voor de personeelsvereniging van de gemeente Hulst organiseerde SBNN in november 2006 een quizavond.
Met betrekking tot deze avond werd door SBNN in 2007 nog het bedrag van € 375,-- ontvangen van de
personeelsvereniging.
Op 10 oktober 2007 organiseerde SBNN opnieuw voor de personeelsvereniging van de gemeente Hulst een
quizavond. Deze avond, waaraan 58 personen deelnamen, leverde voor SBNN € 533,60 op.

De eigen acties & activiteiten van SBNN leverden in 2007 in totaal ongeveer € 11.402 op. Dit bedrag is nog
niet exact, gezien de nog niet afgeronde administratie met betrekking tot de Afrikaanse Avond.

2.5. Gekoppelde activiteiten en acties
Basisschool Moerschans besloot in het najaar 2006 voor bepaalde tijd SBNN te gaan steunen met een
maandelijkse bijdrage. Op 15 juni 2007 vond ter afsluiting van het schooljaar 2006/2007 een schoolfeest
georganiseerd. Tijdens dit feest gaf SBNN de nodige informatie over haar werk in Kenia. Dit gebeurde aan
hand van een digitale presentatie, een foto-overzicht en het nodige foldermateriaal. De school verkocht
tijdens de feestelijke happening ook nog afgeschreven boeken. Deel van deze opbrengst kwam ten goede
aan SBNN. Aan het einde van het schooljaar mocht SBNN € 250,-- ontvangen. Dit omvatte de reguliere
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bijdrage van de kinderen én de opbrengst van de boekverkoop. Daarnaast mocht SBNN nog € 135,--
ontvangen n.a.v. een computerproject.
De Moerschansschool besloot vervolgens om SBNN ook tijdens het schooljaar 2007/2008 te steunen.

Op 16 januari 2007 verzorgde SBNN een lezing bij de Katholieke Vrouwenorganisatie – afdeling Terhole.
SBNN mocht bij die gelegenheid een donatie van € 25,-- van de KVO ontvangen. Daarnaast werd onder de
aanwezige dames een collecte gehouden ten bate van SBNN. Deze leverde het bedrag ad. € 141,92 op.
Daarmee kwam het totaalbedrag neer op € 166,92.

SBNN werd uitgenodigd door Rotary Hulst om een lezing te houden op 12 april 2007. Naar aanleiding van
deze lezing mocht SBNN een bedrag ad € 500,-- ontvangen van de Rotary.

In samenwerking met het Stuikercomité, werd op 27 mei 2007 een boekenmarkt georganiseerd te Heikant.
SBNN richtte bij boekenmarkt een informatiestand over haar werk en werkgebied in. De boekenmarkt
resulteerde in een opbrengst van € 677,20 voor SBNN.

Op 1 juni 2007 organiseerden de uitbaters van Café
De Ster uit Hulst in samenwerking met SBNN de 1e

Hulster indoor quiz. Hieraan namen circa 80 personen
deel. De opbrengst van de avond kwam ten goede aan
het werk van SBNN. In totaal betrof het een bedrag
van € 635,35.

SBNN verzorgde op 15 november 2007 een
presentatie bij de Stichting Welzijn Hulst. Aan hand
van digitale beelden werd een lezing verzorgd over het
werk van SBNN in Kenia en het leven daar. Onder de
aanwezigen werd een collecte gehouden. Deze leverde
het bedrag ad. € 47,05 op.

Op 8 december 2007 stond De Blaauwe Hoeve te Hulst in het teken van Kenia. Op die dag werd op
verschillende manieren voorlichting geven over ontwikkelingshulp in het algemeen en het werk van SBNN in
het bijzonder. Zo werden beelden getoond van Kenia en het SBNN-werkgebied en er waren
informatiestands. Daarnaast kon men genieten van high tea op zijn Keniaans en kon er worden
bloemgeschikt met maïs (basisvoedsel in Kenia). Natuurlijk ontbrak het ook niet aan Afrikaanse
djembeemuziek (live). Verder was de foto-expositie Blik op Kenia te bewonderen en konden mensen
kerstwensen schrijven voor mensen in Kenia. Kinderen konden op hun beurt een mooie tekening maken.
SBNN organiseerde deze dag samen met Curamus en ook Vluchtelingenwerk Hulst en Amnesty International
werkten aan de dag mee. Hoofddoel van de dag was de bezoekers te sensibiliseren en voorlichting te geven,
maar toch leverde deze (o.a. door verkoop curiosa etc.) ook nog het bedrag van € 524,05 op voor de
projecten van SBNN.

De Katholieke Bond voor Ouderen Hulst organiseerde op 14 december 2007 een kerstviering in De Lieve te
Hulst. Tijdens deze vieren hielden zij een collecte t.b.v. SBNN. Deze collecte leverde het bedrag van €
122,17 op.

De gekoppelde acties & activiteiten leverden in 2007 in totaal € 3.057,74 op.

2.6. Werkingskosten Nederland
De bankkosten voor de rekening van de stichting bij de Rabobank te Hulst bedroegen in 2007
€ 185,67. Voor 2007 moesten geen pakketkosten aan de Rabobank worden betaald.
De secretariaatskosten beperkten zich in 2007 tot papier en enveloppen, briefpapier en enige portokosten.
Dit betrof in totaal € 188,71. In 2007 werd een bedrag ad. € 21,62  betaald aan de Kamer van Koophandel
als jaarlijkse bijdrage. In verband met algemene PR- en promotieactiviteiten – los van enige activiteit of actie
- werd € 11,33 aan fotomateriaal betaald. Dit materiaal hanteerde SBNN op diverse wijzen bij haar
voorlichtingswerk over de projecten in Nederland.
De totale werkingskosten in Nederland bedroegen in 2007: € 407,33.
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2.7. Financieel overzicht werking Nederland

2007 Stichting Buru Nyakwere Nederland - Nederlandse rekening
  INKOMSTEN UITGAVEN

Balans 2006 €      493,77
Balans spaar 2006 € 10.750,00
Rente spaar €      247,68

Donaties € 22.266,41
Totaal gekoppelde acties €   3.057,74
Afrikaanse Avond €   9.478,54
Totaal eigen acties €   5.702,71

Bankkosten € 185,67
Overige kosten € 221,66

Impulsis € 21.163,00
Storting Edukans € 17.278,00

3. Werking in Kenia 2007

Het in Nederland gegeneerde geld wordt in Kenia ingezet voor ontwikkelingshulp.
Op 1 januari 2007 bedroeg de balans op de Keniaanse rekening 281.210 kshs.
In 2007 werd in 5 stortingen in totaal € 43.100,- getransfereerd naar Kenia. Gedurende de loop van het
jaar heeft de koers gevarieerd tussen 87,87 en 92 kshs voor 1 euro. Gemiddeld werd een koers van 89,89
verkregen. Dit komt overeen met 3.874,115 kshs.
Impulsis hanteerde bij de toekenning van haar subsidie 2007 een koers van 92,85. Dit betekende dat de
projecten ter plaatse iets duurder (3%) zijn uitgevoerd dan aan de hand van de berekende koers door
Impulsis. Dit verschil in geschatte koers en werkelijke koers komt neer op een negatief verschil van in totaal
circa € 1.340,--.

3.1. Uitvoering Educatieproject 2007
Het Educatieprogramma 2007 werd op 7 november 2006 door het bestuur van SBNN vastgesteld. Het
programma omvatte support aan alle 9 de basisscholen in het werkgebied.
Alle stappen die op het gebied van educatie gezet werden in 2007, vonden plaats in nauw overleg en nauwe
samenwerking met de onderwijzers van de 9 scholen. De verantwoordelijkheid over en de praktische
uitvoering van de projecten op de scholen werd in handen gelegd van de hoofdonderwijzer van de
betreffende school. SBNN voorzag samen met de Buru Nyakwere Welfare Group (BNWG) in de stapsgewijze
controle op de uitvoering van de projecten.

3.1.1. Nyakwere Primary School
Het in 2006 aangebrachte solarsysteem in de bibliotheek op het terrein van de Nyakwere Primary School is
geoptimaliseerd door het aanbrengen van een controller. Deze zorgt er voor dat het licht gelijkmatiger wordt
verdeeld. Deze klus werd in de periode van 23 februari t/m 1 maart 2007. Dit kostte 17,960 kshs.
Daarnaast werd er voor een bedrag van 3,400 kshs aan boeken en boekensteunen gekocht voor de
bibliotheek. Om de bibliotheek dagelijks van 2 kranten te voorzien werd in 2007 een bedrag van 13,580 kshs
gespendeerd.
In 2007 ontving de bibliotheek bij de Nyakwere Primary School voor de 2e maal een schenking van Biblionef
(zie onder K. overige). Deze donatie was meer dan alleen een aanvulling op de boekenvoorraad van de
bibliotheek in Nyakwere. Het bibliotheekcomité greep deze donatie aan als het moment waarop de 2e

branche van de bibliotheek bij de Nyong’onga Primary School van start kon gaan. Vanaf oktober 2007 gaat
er iedere week vanuit de hoofdvestiging in Nyakwere een doos met boeken naar die school. Na een week
wordt de voorraad boeken vernieuwd. Vooral voor de kleinere
kinderen in het zuiden van het gebied is de loopafstand tot de
bibliotheek in Nyakwere erg groot. Zij kunnen vanaf nu terecht in
de 2e branche van de bibliotheek.
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3.1.2. Sango Buru Primary School
In de maand maart 2007 werd de Sango Buru Primary School voorzien van een systeem op zonne-energie.
Dit systeem zorgt er voor dat er verlichting is in klas 7 en 8. Op 5 maart 2007 startte een lokale elektricien
met de werkzaamheden. Op 18 maart 2007 rondde hij het project af. De kinderen kunnen vanaf die dag in
de 2 klassen terecht om er in de avonduren te sturen. Thuis hebben de kinderen enkel de beschikking over
olielampen. Dat maakt het studeren niet echt gemakkelijk. Daarom biedt de verlichting op school echt een
uitkomst. Om de beide klassen te voorzien van verlichting werd een bedrag van 110,785 kshs gespendeerd.
In 2006 werd de Sango Buru Primary School door SBNN voorzien van diverse boekenkasten. Gebleken was
dat er 4 sloten en 4 handvaten ontbraken op deze kasten. Deze werden in maart 2007 aangebracht. Dit
kostte 720 kshs.

3.1.3. Obange Primary School
De Obange school had een aantal vloeren die zeer slecht waren. Eigenlijk hadden deze klassen geen vloer.
De vloer was enkel wat aangedrukt en bestond hoofdzakelijk uit zand, hetgeen de klassen erg stoffig en
ongezond maakte. In de maand juli werden de vloeren van 3 klassen aangepakt. Deze werden eerst
opgehoogd en vervolgens gepleisterd. Tijdens de regenperiodes zullen deze klassen nu niet langer meer
onder water lopen. Het zijn keurige, stofvrije ruimten geworden. In totaal kostte deze klus 122,700 kshs.

3.1.4. Nyawalo Primary School
Het Educatieprogramma 2007 omvatte de nood aan schoolbanken van de Nyawalo Primary School. Op 20
februari 2007 startten lokale timmerlieden in Kong’ou met de vervaardiging van 80 3-persoons
schoolbanken. Daarnaast werden ook 9 tafels en 9 stoelen voor de leerkrachten gemaakt. Alle meubels
waren medio maart 2007 gereed. SBNN betaalde in totaal 83,000 kshs voor dit schoolmeubilair.

3.1.5. Nyamanyinga Primary School
Ook voor de Nyamanyinga Primary School was schoolmeubilair voorzien in het Educatieprogramma 2007. Op
deze school moesten de leerlingen soms wel met 4 tot 5 leerlingen een schoolbank delen. Menig andere
leerling zat bij gebrek aan voldoende banken op de grond. Op 22 februari 2007 startten lokale timmerlieden
in Nyawkere met de vervaardiging van 80 3-persoons schoolbanken en 9 tafels en 9 stoelen voor de
leerkrachten. Deze waren op 18 maart 2007 gereed. In totaal kostten deze meubels 82,900 kshs.
Daarnaast ontbrak in een aantal ramen van de in het najaar van 2006 gebouwde klassen nog het glas. Om
het glas te plaatsen werd een bedrag van 2,100 kshs gespendeerd.
Tijdens een storm in de maand mei stortte een muur van 1 van de klaslokalen deels in. De school had
tevergeefs een beroep had gedaan op noodfondsen van de Keniaanse overheid. Door gebrek aan financiële
middelen was de muur begin juli nog altijd niet gerepareerd. De muur zorgde voor acuut gevaar voor de
kinderen. Daarom besloot SBNN het herstel van de muur niet langer uit te stellen. In juli werd de muur
hersteld. Hiervoor was een bedrag van 32,000 kshs nodig.

3.1.6. Bala Primary School
Omdat het schoolgebouw van Bala over de gehele breedte in een behoorlijk armoedige staat was, voorzag
het Educatieprogramma 2007 in een algehele renovatie van deze school. Deze renovatie is in fasen
uitgevoerd. De 1e fase omvatte het aanbrengen van ramen en deuren. Op 2 maart 2007 werden deze op de
school geleverd. Lokale werklieden startten op 5 maart met het plaatsen. Deze 1e fase werd vervolgens op
17 maart 2007 afgerond. Op 19 mei 2007 werd
fase 2 opgestart. Deze fase betrof het pleisteren
van de muren van 4 klassen. De muren van de
overige klassen waren reeds gepleisterd. Op 30 mei
2007 werd dit werk afgerond. In de periode van 4
t/m 15 juni 2007 werd het glas geplaatst in de
ramen. Begin juli 2007 werd gestart met het
pleisteren van de vloeren. Gelijkertijd werd ook
begonnen met het opknappen van de buitenzijde
(voor- en zijgevels) van het schoolgebouw. Op 26
juli 2007 was het feest op de Bala school. Op die
dag kon de school worden heropend. In de maand
augustus werden vervolgens nog 3 extra toiletten
gerealiseerd op het schoolterrein. Deze waren hard
nodig, daar er slechts 2 voorhanden waren. Het
totale renovatieproject (incl. toiletten) kostte
450,490 kshs.
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3.1.7. Nyong’onga Primary School
Evenals de Obange school had de Nyong’onga school een aantal klassen die geen echte vloer hadden. De
zandige vloer in deze klassen zorgde voor een stoffige en ongezonde omgeving. Naast de vloeren hadden in
de Nyong’onga school 5 klassen muren die ruw en niet gepleisterd waren. De maand juli stond op de
Nyong’onga Primary School in het teken van de pleisterwerken.
Om overstroming tijdens het regenseizoen te voorkomen, werden de vloeren van 3 klassen opgehoogd en
vervolgens gepleisterd. Daarnaast werden de muren in 5 klassen gepleisterd.
De pleisterwerken kostte in totaal 263,030 kshs.
Sinds oktober 2007 wordt vanuit de bibliotheek Nyakwere een 2e branche bevoorraad. Deze 2e kleine
branche is gevestigd bij de Nyong’onga Primary School. Wekelijks wordt een box met boeken gevuld in de
bibliotheek van Nyakwere, waarna deze wordt getransporteerd naar de Nyong’onga school. Daar is achter in
een klaslokaal een hoek voorzien waar iedereen (dus niet alleen leerlingen) terecht kan om te lezen. Iedere
week worden de boeken omgewisseld. Ook bevat de box kranten. Om deze 2e bescheiden
bibliotheekvoorziening in het zuiden van het werkgebied van start te kunnen laten gaan werd een bedrag
van 943 kshs gespendeerd.

3.1.8. Sang’oro Primary School
Het Educatieprogramma 2007 voorzag verbeteringen voor de Sang’oro Primary School op 3 punten. Zo telde
de school heel veel ramen waarvan het glas kapot was. Met zoveel kinderen in de buurt achtte SBNN dit erg
gevaarlijk. Het glas werd allemaal vervangen. Dit kostte 14,900 kshs.
De vloeren in 4 klaslokalen waren in behoorlijk slechte staat. De bovenlaag van de vloeren is er uitgekapt en
vervolgens werd een nieuwe vloer aangebracht. Het realiseren van deze 4 nieuwe vloeren kostte 84,100
kshs.
De kleuters van de Sang’oro Primary Schoool hadden slechts de beschikking over een paar “halve”
schoolbankjes. De kleuterklas werd voorzien van 15 3-persoons schoolbanken, zodat nu alle kleuters op een
bank zitten in plaats van op de grond. Aan deze meubels werd een bedrag van 12,000 kshs gespendeerd.
Alle verbeteringen in deze school werden gerealiseerd in de periode van 21 februari tot en met 1 maart
2007.

3.1.9. Nyadina Primary School
De Nyadina school maakte gebruik van 3 klassen in
leem. Eigenlijk waren deze klassen niet meer dan een
bouwval. Reden te over voor SBNN om in het
Educatieprogramma 2007 de bouw van 3 vervangende
stenen klaslokalen op te nemen. De lemen klassen
stonden aan de rechterzijde van het schoolgebouw.
Gezamenlijk besloten de leerkrachten en het
schoolcomité dat zij 2 van de nieuwe klassen graag aan
de rechterkant gerealiseerd zagen en de andere nieuwe
klas aan de linkerkant. Deze keuze zorgde er voor dat
vooraleer men met de bouw kon beginnen de lemen
klassen gesloopt dienden te worden.
Omdat Nyadina in de uiterste hoek van het werkgebied
ligt en tijdens het regenseizoen (april) vaak slecht
bereikbaar is, werd er voor gekozen de werkzaamheden uit te stellen tot na die periode.
Na de sloopwerken, werd op 30 april 2007 gestart met de eerste fase van de bouw. Dit betrof de fundering
van de 3 nieuwe klassen. Op 14 mei 2007 was de fundering gereed. Bij aanvang van fase 2 bleek de offerte
van deze fase te moeten worden bijgesteld. De eerder verstrekte offerte bleek niet te voorzien in een heel
aantal benodigde materialen. Daar de verantwoordelijkheid voor de offerten bij de school en het
schoolcomité was gelegd, hebben zij zich ingezet om een deel van de extra kosten zelf bij te dragen.
Op 2 juni 2007 kon worden gestart met fase 2: het metselen van de muren van de 3 klassen. Twee weken
later, op 15 juni 2007, was deze klus geklaard. Begin juli werd gestart met het plaatsen van het dak op de 3
klassen. Medio juli waren de klassen voorzien van een dak. Direct aansluitend op de dakwerken werden de
ramen en deuren geplaatst. Eind juli was de klus geklaard en kon de school beschikken over 3 nieuwe, zij
het dan ruwbouw en nog niet gepleisterde, klaslokalen. Doch in vergelijking met de lemen bouwval zijn de 3
klassen een heuse verbetering. Dat werd ook nadrukkelijk tot uiting gebracht toen de klassen op 27 juli 2007
met een kleine ceremonie in gebruik werden genomen. SBNN betaalde voor de bouw van de 3 klassen
739,288 kshs.
Eind september 2007 besloot SBNN reeds in elk van de 3 klassen 1 muur te pleisteren, zodat het schoolbord
kon worden geschilderd. Deze pleisterwerken kostten 24,700 kshs.



11

3.1.10. Gezamenlijke projecten
Uit de groeiende samenwerking tussen de 9
basisscholen in het gebied, zijn meerdere comité
voortgevloeid. Eén daarvan is het sportcomité. Dit
comité organiseerde in de periode van 28 februari
tot en met 6 maart 2007 een sporttoernooi. Het
toernooi omvatte 3 sporten, te weten: voetbal,
korfbal en volleybal. Op 6 maart 2007 ging de
Obange school met de titel lopen.
SBNN is van mening dat het aanmoedigen van
kinderen om te sporten gestimuleerd dient te
worden. Derhalve verstrekte zij aan 8 scholen een
set sporttenues van in totaal 14 uniformen (T-shirt
+ broek). Nywalo Primary School werd
uitgezonderd daar zij reeds de beschikking hadden
over een dergelijke set. In totaal spendeerde SBNN
hieraan het bedrag van 64,000 kshs.
Daarnaast ondersteunde SBNN het toernooi door wat praktische zaken te bekostigen. In totaal betroffen
deze kosten 1,950 kshs. Tijdens de activiteiten werd door de VCT-counselors voorlichting over hiv and aids
gegeven.

Omdat in bijna alle scholen de kleuteronderwijzers ongeschoolde
vrijwilligers zijn, bood SBNN hen een handvat in het lesgeven. Alle 9 de
scholen werden in de maand februari voorzien van 3 onderwijsgidsen
gericht op kleuteronderwijs. Deze vormen ook een extra stimulans voor
de vrijwillige leerkrachten, daar zij zich aan hand van deze boeken ook
verder kunnen vormen. In totaal werd een bedrag van 4,068 kshs
uitgegeven aan de 27 boeken.

3.1.11. Overige
Eind augustus 2007 werden er bij de bibliotheek in Nyakwere 2 dozen met boeken afgeleverd. Deze boeken
waren een donatie van de Nederlandse stichting Biblionef. In totaal betroffen het 99 boeken. Stuk voor stuk
prachtige leesboeken, conform het beleid van Biblionef. Doelstelling van Biblionef is het bevorderen dat
kinderen in achterstandsgebieden door zelf te lezen zich ontwikkelen en daarmee hun eigen land.

3.1.12. 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.
Het Educatieprogramma van SBNN richt zich enkel op het basisonderwijs. Doch naast dit
Educatieprogramma, hebben sinds 2005 enkele kinderen een sponsorbeurs voor het middelbaar onderwijs.
De methode welke wordt toegepast, is 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.

In totaal werden er vanuit Zeeuws-Vlaanderen in 2007 4 kinderen op individuele basis gesponsord voor het
middelbaar onderwijs., te weten: Olivia Anyango Ouwo (2e jaars), Phoebe Akoth Odiyo (2e jaars), Hillary
Moro Nyaoke (3e jaars) en Boniface Oyoo Omondi (3e jaars).
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).
Wat betreft het schooljaar 2007 werd in totaal 28,800 (= trimester 2) + 9,420 (= trimester 3) kshs aan
schoolgeld en overige kosten betaald via SBNN. Het schoolgeld voor het 1e trimester was reeds in december
2006 betaald. Verhoudingsgewijs is het bedrag voor de 1e trimester hoog ten opzicht van de andere 2
trimesters. Het totaal dat in 2007 aan schoolgeld en overige kosten werd betaald via SBNN neer op 41,425
kshs. Voor het schooljaar 2008 werd in 2007 nog niets gefinancierd.
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3.1.13. Overzicht kosten uitvoering Educatieproject 2007

NYAKWERE PRIMARY SCHOOL
Kranten bibliotheek  13,580 kshs
Controller systeem zonne-energie 17,960 kshs
Boeken en -steunen bibliotheek  3,400 kshs 34,940 kshs

SANGO BURU PRIMARY SCHOOL
Verlichting klas 7&8 op zonne-energie    110,785 kshs
Sloten & handvaten boekenkasten       720 kshs 111,505 kshs

OBANGE PRIMARY SCHOOL
Pleisteren vloeren 3 klassen    122,700 kshs 122,700 kshs

NYAWALO PRIMARY SCHOOL
Meubels 83,000 kshs  83,000 kshs

NYAMANYINGA PRIMARY SCHOOL
Meubels 82,900 kshs
Inzetten glas in ramen   2,100 kshs
Reparatie muur 32,000 kshs 117,000 kshs

BALA PRIMARY SCHOOL
Renovatie school 450,490 kshs 450,490 kshs

NYONG’ONGA PRIMARY SCHOOL
Pleisteren vloeren 3 klassen & muren 5 klassen 263,030 kshs
Voorziening 2e branche bibliotheek       943 kshs 263,964 kshs

SANG’ORA PRIMARY SCHOOL
Reparatie glas 14,900 kshs
Vloeren in 4 klassen 84,100 kshs
Meubels 12,000 kshs 111,000 kshs

NYDINA PRIMARY SCHOOL
Bouw 3 klassen 739,288 kshs
Pleisterwerken muren   24,700 kshs  763,988 kshs

Gezamelijke projecten
Sportuniformen 64,000 kshs
Sporttoernooi   1,950 kshs 
Onderwijsgidsen    4,038 kshs  69,988 kshs

TOTAAL EDUCATIEPROGRAMMA 2007            2.128.605 kshs

Overige
Sponsoring schoolgeld 41,425 kshs   41,425 kshs
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3.2. Uitvoering HIV / AIDS project 2007
Het HIV-preventieprogramma 2007 werd in december 2006 door het bestuur van SBNN
vastgesteld.
Het project omvatte:

- Voorlichting, begeleiding en testen (VCT)
- Support van aidswezen
- Ondersteuning gemeenschapsprojecten

3.2.1. Voorlichting, begeleiding en testen (VCT)
Eén van de speerpunten van het HIV / AIDS programma 2007 was het komen tot een goed functionerend
VCT-centrum: voluntary counseling and testing centre. Sinds 23 oktober 2006 ging het VCT in Nyakwere van
start. Sindsdien mag het centrum op redelijk veel bezoekers rekenen. Enerzijds zijn dit mensen die
informatie of condooms komen halen en anderzijds zijn het mensen die getest wensen te worden op het hiv-
virus. Verder komen er ook mensen voor nazorg, nadat zij positief getest zijn. Vanaf 1 januari 2007 wordt
het counselteam gevormd door Caren Ouko en Raphael Kissinger. Samen zijn zij er in geslaagd om het VCT
tot een goed lopend centrum te maken. Als VCT-counselors bestonden hun basistaken uit het creëren van
bewustzijn over hiv en aids, het verstrekken van informatie over hiv en aids, mensen aanmoedigen om hun
hiv-status te laten vaststellen, het uitvoeren van deze tests en de inwoners bij te brengen hoe te leven met
het virus en de ziekte. Gezien het hoge besmettingspercentage in het gebied, krijgt menigeen die een test
ondergaat namelijk een slecht bericht te verwerken. De counselors bereiden hen daarop voor en coachen
hen in het vervolgtraject.
Beide counselors ontvingen een maandsalaris van 8,000 kshs. Vanaf de maand oktober werd het salaris
opgehoogd tot 10,000 kshs per maand. Het VCT was op dat moment een jaar operationeel en mede op
advies van DASCO besloot SBNN het salaris te verhogen. In totaal kwam het salaris neer op een jaarbedrag
van 204,000 kshs. Daarnaast werd in december een pensioenregeling getroffen voor beide counselors. De
kosten hiervoor bedroegen 4,800 kshs voor beide trainers voor een periode van een jaar.

Gedurende hun werk registreerden de counselors de nodige gegevens betreffende de geteste personen.
Deze gegevens dienen zij maandelijks aan te reiken aan DASCO. Aan hand van de testresultaten, welke
anoniem worden verwerkt, kunnen de eerste statistieken worden opgemaakt. Deze eerste cijfers geven
echter geen rooskleurig beeld. In 2007 werden 738 personen getest in het VCT Nyakwere. Hiervan bleken
208 personen geïnfecteerd met het hiv-virus. Dit komt neer op een besmettingspercentage van 28,1%. Het
aantal mannen en vrouwen was in die periode nagenoeg gelijk (52% vrouwen & 48% mannen). Het
besmettingspercentage bij de mannen lag op circa 17,7%. Bij de vrouwen lag dat stukken hoger, namelijk
op zo’n 38,1%.
Het VCT Nyakwere is van start gegaan in oktober 2006. Vanaf november 2006 zijn gegevens beschikbaar.
Sinds de start van het VCT zijn nu 863 personen getest. Van dit totaal aantal bleek 27,4% hiv-positief.
Uiteraard zijn dit slechts de eerste cijfers. Deze kunnen sowieso niet worden gezien als “het”
besmettingspercentage in het werkgebied. Het aantal inwoners van het gebied wordt geschat op om en
nabij de 11.000. Dit impliceert dat de 863 geteste personen slechts circa 8% van de bewoners van het
gebied omvat.

Het VCT-gebouw wordt gehuurd. Het gebouw bestaat uit een ontvangstruimte, een wachtruimte, een
bergruimte en 2 counselkamers. In 2007 werd het bedrag ad. 20,000 kshs aan huur betaald voor dit
gebouw.

In 2007 werden de beide counselkamers voorzien van een plafond, enerzijds om de ruimten koeler te maken
en anderzijds om deze hygiënischer te maken. Daarnaast werd de receptieruimte nader vormgegeven.
Tenslotte werd de VCT voorzien van enig extra meubilair en werd op de voorgevel en het publicatiebord
nadrukkelijk aangegeven dat de services van het VCT gratis zijn. Tenslotte werd op de verbrandingsput van
VCT een goed putdeksel aangebracht.
Al bij al werd in 2007 een bedrag van 24,800 kshs gespendeerd aan het verder optimaliseren van het VCT-
gebouw.

Het VCT ontvangt van NASCOP en DASCO het nodige voorlichtingsmateriaal in Engels en Swahili. Daarnaast
ontving het VCT Nyawkere ook materiaal in Luo om niet. Verder worden ook de condooms gratis door de
Keniaanse overheid verstrekt. Doch omdat DASCO in Ahero niet altijd beschikt over een voldoende voorraad
om alle VCT’s in dit district te voorzien, is in 2007 een aantal malen door de BNWG een voorraad condooms
aangevoerd vanuit Nairobi.
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De benodigde aidstesten, registratiematerialen en andersoortige gerelateerde materialen werden door
DASCO voorzien. Hier geldt dat het merendeel met regelmaat werd aangeleverd, doch dat bepaalde steriele
materialen niet steeds beschikbaar waren. Omdat deze cruciaal voor het functioneren van het VCT zijn, heeft
SBNN hiervoor extra middelen toegewend. Zo werd ook bijvoorbeeld een koelbox aangeschaft omdat bleek
dat in de heetste maanden van het jaar de temperatuur in de counselkamers (waar de testkits worden
bewaard) te hoog opliep. In de box (ook al is er geen ijs voorhanden) blijft de temperatuur beduidend lager.
Gedurende het jaar werden uiteraard ook de reguliere kantoormaterialen (zoals papier, schrijfmateriaal,
schoonmaakproducten, etc.) aangeschaft.
Om het kantoor te voorzien van de reguliere kantoormaterialen en de ontbrekende steriele materialen etc. is
een bedrag ad. 14,458 kshs gespendeerd. Dit bedrag omvat ook de kosten verbonden aan het initiatief van
de memorieboeken.

In 2007 werden de counselors voorzien van nieuwe werkkleding in de vorm van herkenbare T-shirts.
Hiervoor werd het bedrag ad. € 155,77 uitgegeven.

Per maand hadden de counselors een werkbudget
van 2,000 kshs tot hun beschikking. Dit zette zij in
voor transport (bijv. om materialen op te halen bij en
maandrapporten te bezorgen bij DASCO), voor
telefoniekosten en voor kleine kantoorspulletjes. In
totaal behelsde het werkbudget in 2007 22,000 kshs.

Op het gebied van aids en hiv zijn er diverse
organisaties actief in Kenia. Lidmaatschap van
bepaalde organisaties zorgt er voor dat bij deze
organisaties steun en advies kan worden verkregen.
Daarnaast kan worden deelgenomen aan seminars.
Met ingang van 1 januari 2007 werd het VCT
Nyakwere lid van Kecofatuma. Op 19 juni 2007 werd
het lidmaatschap van Worldview Kenya verlengd. In
totaal werd het bedrag van 2,000 kshs gespendeerd
aan dergelijke lidmaatschappen.

Begin september 2007 bracht een delegatie van NASCOP en DASCO een controlebezoek aan het VCT in
Nyakwere. Dergelijke controles zijn regulier om de kwaliteit van de VCT’s op peil te houden. Tijdens dit
bezoek werd vastgesteld dat de temperatuur in het gebouw te hoog was. Dit is voor de houdbaarheid van
de aidstesten niet goed. Daar in het gebied geen elektriciteit voorhanden is, adviseerde men een koelbox
aan te schaffen om daarin de testkits te bewaren. Voor de rest werd het VCT als buitengewoon goed
beoordeeld, zeker gezien het landelijke gebied waarin dit is gevestigd.
De onkosten voor dit bezoek bedroegen 1,400 kshs. Daarnaast werd € 18,50 uitgegeven aan een
relatiegeschenk.

Toegang tot behandeling is een onmisbaar wapen in de strijd tegen aids. Wanneer mensen eenmaal hun
status weten, en deze blijkt positief, dan willen zij natuurlijk ook kunnen beschikken over aidsremmers (ART)
en andere benodigde medicatie. Gebleken is dat veel mensen in ontwikkelingslanden zich niet laten testen
omdat ze denken dat het toch geen zin heeft: wie aids heeft, gaat dood en dus kun je maar betere niet
weten of je hiv-drager bent. Toegang tot medicijnen biedt perspectief, waardoor ook het taboe rondom aids
vermindert. Door medicijnen zijn aids en de dood niet langer synoniem.
Omdat aidsremmers voor veel inwoners van het werkgebied niet altijd binnen handbereik liggen, is hieraan
in 2007 aandacht geschonken. Het grootste dilemma bleek de transportkosten naar de dichtste locatie waar
ART verkregen kan worden. Die dichtstbijzijnde locatie is het districtsziekenhuis in Pap Onditi. Op 23 juli
2007 werd een bezoek gebracht aan dit ziekenhuis, teneinde de mogelijkheden te bespreken om het
dilemma op te lossen. Met Dr. Binot werd gesproken over de mogelijkheden om de toegang tot aidsremmers
(ART) te vergemakkelijken. Om de medicijnen te kunnen verstrekken, is medisch personeel noodzakelijk.
Het ziekenhuis in Pap Onditi beschikt niet over voldoende personeel om de medicijnen als ware op basis van
home-based-care op locatie in het gebied te vertrekken. Deze kwestie werd onder de aandacht gebracht van
de Medical Officer of Health (MOH) van het district.

Sinds de start van het VCT in Nyakwere verzorgt de Nyakwere Companionship Club (NCC) de
receptiefunctie. De NCC wordt gevormd door betrokken veelal hiv-geïnfecteerde personen, die het werk van
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het VCT ondersteunen. Zij dragen op vrijwillige wijze hieraan bij. De receptie wordt bij toerbeurt door een
vaste groep van leden bemand. Daarnaast ondersteunen de leden activiteiten van het VCT. Eén van de
activiteiten welke door de NCC wordt ondersteund, is dat van de memorieboeken. Doelstelling van het
schrijven van een memorieboek is dat mensen die leven met hiv hun levensverhaal en familiehistorie
vastleggen voor hun nageslacht. Daarnaast is het neerschrijven van het levensverhaal ook een
therapeutische aangelegenheid. Vanuit het VCT worden voor dit initiatief schriften en pennen verstrekt. (De
kosten verbonden aan het initiatief mbt de memorieboeken zijn gevat in het bedrag kantoormaterialen).

Naast hun werkzaamheden in het VCT hebben de counselors in 2007 getracht daar waar mogelijk ook het
voorlichtingswerk in het veld te verrichten. Daarbij hebben zij zich gefocust op groepssessies, bijvoorbeeld
vrouwengroepen. Daarnaast is er samengewerkt met het HIV/AIDS-comité van de 9 lokale basisscholen.
Ieder school is in dit comité vertegenwoordigd. De counselors zijn lid van dit comité en leveren de
vakinhoudelijke input en advies.
Bij de diverse activiteiten konden de counselors rekenen op assistentie van de leden van de NCC. Immers de
counselors gaan nooit samen op pad, daar 1 van hen steeds in het VCT aanwezig dient te zijn. Mede om die
reden is de hulp van NCC extra welkom.

Omdat het vanuit de uiterste zuid-oost hoek van het gebied tot aan het VCT toch gauw 1,5 uur lopen is,
werden in 2007 de mogelijkheden bekeken om een 2e branche te open. Een mogelijkheid werd gezien in de
dispensary Sango Rota. Doelstelling zou zijn dat 1 van de counselors eenmaal per week vanuit deze locatie
werkt. Vanuit deze branche kan dan het zuidelijke deel van het gebied dan worden bediend. Ook DASCO
was positief over deze ideeën. Derhalve zal getracht worden dit nader te concretiseren in 2008.

In de periode van 26 februari t/m 2 maart 2007 was het VCT Nyakwere gastheer voor de mobile VCT-bus.
Deze bus wordt via DASCO ingezet om extra aandacht te vragen voor het hiv-probleem. Na een eerste dag
naast het VCT in Nyakwere te hebben gestaan, is de mobiel de volgende dagen op diverse andere locaties in
het gebied geplaatst. Naast de vaste bemanning van de mobiel, diende 1 van de counselors uit Nyakwere
het voertuig te vergezellen. Een dergelijke mobiel zorgt voor de nodige publiciteit en meer inwoners dan
verwacht grepen deze gelegenheid aan om zich te laten testen. Al bij al was deze week een succes en
zorgde deze voor een extra toeloop van bezoekers aan het VCT Nyakwere in de volgende weken. De
onkosten verbonden aan het bezoek van de mobile VCT bedroegen 1,000 kshs.

Het organiseren van activiteiten is een manier die
veelvuldig wordt gehanteerd bij hiv-preventie. Deze
activiteiten kunnen zeer divers zijn, bijv. toneelspel, zang
en sport. Veel mensen komen op dergelijk amusement af.
Tussen de diverse onderdelen door kan voorlichting
worden gegeven.
Op 29 september 2007 organiseerden de 2 counselors,
Caren & Raphael, in samenwerking met de leden van het
NCC en met de Buru Nyakwere Welfare Group (de
Keniaanse zusterorganisatie van SBNN) een open dag bij
het VCT. Middels allerlei activiteiten in en rondom het VCT
zetten zij op die dag het VCT eens extra in de picture. Er
was sport, drama, en zang. Tussen al die activiteiten door
was er continue voorlichting over hiv en aids. Daarnaast
waren er ook HIV-positieve mensen die hun ervaringen
deelden met de aanwezigen. Naast ruim 200 leerlingen
van de basisscholen, vele bewoners van het gebied, was
ook de verantwoordelijke voor VCT’s van het district, Dr.
Hongu van DASCO, aanwezig. Zij sprak lovend over het
VCT en de wijze waarop het centrum tracht het stigma te
doorbreken en de mensen de helpende hand te bieden. De
open dag 2007 was een buitengewoon succes, zeker
omdat vele mensen werden bereikt. Opvallend daarbij was
het hoge aantal tieners dat tijdens aangaf een hiv-test te
willen ondergaan. De kosten voor deze dag bedroegen
25,126 kshs.
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Medio 2007 bleek in de nabije omgeving van het VCT de bouw van een dispensary te zijn gepland. Deze
dispensary is een project gefinancierd vanuit CDF. SBNN heeft het comité van dit project benaderd om te
bezien of het VCT geïntegreerd zou kunnen worden in deze nieuwbouw. Het concentreren van
gezondheidsvoorzieningen is aanbevelingswaardig. Bovendien zouden ook zaken zoals receptie en
wachtruimte kunnen worden gedeeld. Zowel DASCO als MOH werden geïnformeerd over dit voorstel. Nadere
overlegmomenten hadden aan het eind van 2007 nog niet plaatsgevonden. Van het gebouw voor deze
nieuwe dispensary was bij het sluiten van het jaar 2007 de fundering gerealiseerd.

Met oog op de toekomst van het VCT bezocht SBNN in 2007 diverse organisatie. Doelstelling was een
partner te vinden welke het VCT kon ondersteunen en mogelijk in de toekomst (stapsgewijs) overnemen.
Liverpool VCT is een organisatie in Kenia welke een heel aantal VCT onder haar hoede heeft. Doch een
bezoek aan hun kantoor in Kisumu wees uit, dat er voorlopig bij deze organisatie geen rek in de financiële
middelen zit, en daarmee ook geen mogelijkheden bestaan tot steun.
In juli 2007 werden contacten gelegd met CDC in Kisumu. CDC staat voor Centre for Disease Control. Deze
organisatie houdt zich met name bezig met de strijd tegen aids en malaria, maar ook TBC heeft hun
aandacht. CDC heeft in Kenia vele VCT-centra onder haar hoede. De organisatie wordt gefinancierd vanuit
Atlanta (USA). Op 2 oktober 2007 bezocht een vertegenwoordiger van CDC, de heer Joseph Thuku, het VCT
Nyakwere. Dhr. Thuku was onder de indruk van het VCT en het werk dat op het gebied van hiv en aids was
verzet. Hij zei zijn medewerking toe. Op zijn advies vatte SBNN op 12 oktober 2007 haar zienswijzen mbt
het VCT Nyakwere samen in een voorstel aan CDC. Daarbij werd aangegeven waar en hoe SBNN
samenwerking met CDC ziet en waar de wensen en noden liggen. Ondanks herhaaldelijke contracten met
dhr. Thuku was eind 2007 nog geen officiële reactie van CDC ontvangen.

In het kader van het hiv / aids programma werd een totaalbedrag ad. 319,584 kshs + € 174,74 uitgegeven
in het kader van voorlichting, begeleiding en testen (VCT).

3.2.2. Steun aan aidswezen
Door het hiv-virus zijn er onnoemlijk veel aidswezen in het
SBNN-werkgebied. Velen van deze kinderen worden door
familieleden in hun omgeving opgevangen. Doch er zijn ook
veel kinderen die niet of op summiere wijze terecht kunnen bij
familie. De gemeenschap doet al het mogelijke om ook deze
kinderen op te vangen. Daartoe zijn er op verschillende
locaties in het gebied groepen ingericht, waar kinderen
gedurende de dag worden opgevangen. Dit zijn allemaal
groepen waarbij het om dagopvang gaat van met name
kinderen in de leeftijd van 2 tot circa 7 jaar. Veelal lijken deze
groepen op een peuter/kleutergroep en de activiteiten zijn
vaak ook vergelijkend met die in een kleuterklas. Naast het
bezighouden van de kinderen gedurende de dag, probeert
men daar waar mogelijk ook iets te betekenen op het gebied
van voeding en kleding. Doch gezien de algemene
levensstandaard in het gebied is dat allemaal zeer beperkt.
SBNN heeft in 2007 veelvuldig overlegd gepleegd over de
verschillende groepen in het gebied; met de comité’s die de
groepen opvangen, met de schoolcomtié’s en met vele
individuen. De zorg voor de peuters & kleuters in het gebied
heeft de nadrukkelijke aandacht van SBNN. Geconcludeerd is
dat veel wees- annex kleutergroepen her en der in het gebied
ontstaan door het ontbreken van voorzieningen voor deze leeftijdscategorieën op de basisscholen. Het
toevoegen van voorzieningen aan de basisschool heeft meerdere voordelen. De kinderen worden niet
geïsoleerd in een aparte groep en niet gestigmatiseerd als wees dan wel semi-wees. Anderzijds vloeien
kinderen ook gemakkelijker in het basisonderwijs in, als zij al op het schoolterrein peuter/kleuteropvang
volgen. Daarnaast vormt de structuur van een school een solide basis voor de organisatie van de van
kleuter/peuteropvang annex onderwijs. De verschillende groepen in het gebied trachten zo goed en zo
kwaad als het gaat voor de opvang van de kinderen te zorgen, doch vaak komt dit neer op de schouders van
enkele, waardoor de continuïteit slecht gewaarborgd is. In de toekomst zal dit aspect de bijzondere
aandacht van SBNN krijgen.
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In 2007 heeft SBNN de gevormde groepen ondersteund. SBNN onderkent het nut van het groeperen van
hulpbehoevende kinderen. Doch door het onderbreken van peuter/kleuteronderwijs zijn ook kinderen die
geen wees zijn, dan wel semi-wees, onderdeel gaan uitmaken van deze groepen. Dat verklaart ook de grote
van de groepen.
In 2007 werden 4 groepen in het gebied ondersteund door SBNN:

SOS Sango Rota groep
Op 1 oktober 2006 werd het nieuwe gebouw voor de circa 85 aidswezen van Sango Rota geopend. Dit
nieuwe gebouw vervangt hun bouwvallige lemen constructie. Sinds februari 2006 verstrekte SBNN aan deze
kinderen voedselhulp. Voedselhulp is in de ogen van SBNN noodhulp. Daarom stond in 2007 voorop dat deze
vorm van hulp zou worden afgebouwd. Om dat te bewerkstelligen werd een landbouwproject opgestart.
Doelstelling van dit project was te bereiken dat de gemeenschap zelf kan voorzien in voedsel voor deze
kinderen.
Op 28 februari 2007 werd de groep door SBNN voorzien van de nodige zaden en meststoffen en wel voor
een bedrag ad. 78,760 kshs. De akkers lagen ondertussen gereed. Direct na bezorging van de
benodigdheden is gestart met planten. De gemeenschap van Sango Rota werd in dit proces bij gestaan door
een jeugdgroep WNYDG uit het gebied. Deze groep draaide reeds met succes een soortgelijk programma.
Ondanks dat er in juli de eerste oogst kon worden gehaald, liep het project nog niet geheel optimaal.
SBNN voorzag de kinderen in de maanden januari, februari, maart en april 2007 nog van voedsel. In totaal
werd een bedrag van 80,000 kshs uitgegeven aan dit voedsel. In de maanden maart en april werd de
hoeveelheid voedsel gehalveerd. Dit was een extra prikkel voor de gemeenschap om het landbouwproject te
doen laten slagen. Het feit dat het voedsel nog altijd door SBNN werd voorzien, resulteerde er namelijk in
dat de gemeenschap de nood van hun eigen inzet te slecht onder ogen zagen. Het comité dat zich inzet voor
de weesgroep werd vervolgens hervormd en maakte een doorstart. Getracht werd de taken op een breder
niveau in de gemeenschap te verdelen. Doch de organisatie staat nog altijd niet goed op poten en baart nog
steeds zorgen. SBNN besloot een 2e input in het landbouwproject uit te stellen totdat een en ander qua
organisatie aantoonbaar op orde is.

Children Need You (CNY) groep
De groep van de Sango Rota locatie werd in 2006
voorzien van een beter gebouw. Doch ook de
groep in Bala – Children Need You genaamd –
verdiende op dat punt aandacht. Deze groep
bestaat uit zo’n 100 kinderen en hun ruimte was
veel te klein voor dat aantal. Om die reden
werden de kinderen in een ochtendgroep en een
middaggroep opgevangen.
Vanwege de conditie van het gebouw en het niet
te ontkennen ruimte gebrek, koos SBNN er voor
om deze groep in 2007 te voorzien van een
gebouw met 2 extra ruimten. Begin maart 2007 werd gestart met de 1e fase, zijnde de fundering. Deze werd
binnen de maand afgerond. Fase 2 werd op 19 mei 2007 gestart. In deze fase werden de muren van de
nieuwbouw gemetseld. Op 31 mei 2007 was deze klus geklaard. Begin juli werd begonnen met de
dakwerken. Tenslotte werden in de 2e helft van de maand juli de ramen en deuren geplaatst. Eind juli was
het gebouw in ruwbouw gereed.
Gezien de jonge leeftijd van de kinderen werd besloten om in het najaar het gebouw ook te pleisteren. Op
26 september 2007 werd daarmee gestart. Na de binnenmuren volgden de vloeren en daarna waren de
buitenmuren aan de beurt. Op 6 oktober was de klus – op 1 zijmuur na – geklaard. De laatste muur werd
eind december afgewerkt. In diezelfde periode werd het glas in de ramen geplaatst. Daarmee kon het
gebouw volledig worden opgeleverd. De totale kosten bedroegen 785,570 kshs.
Omdat het beschikbare meubilair niet toereikend was, werden in de zomermaanden 10 extra bankjes en
meubilair voor de leerkrachten gemaakt door lokale timmerlieden. De kosten hiervoor bedroegen 10,000
kshs.

Baptist groep
De Baptist groep telt zo’n 130 kinderen. Voor de opvang van deze kinderen wordt gebruik gemaakt van een
stenen kerkruimte. Deze is daar voldoende ruim voor. Op deze wijze heeft de kerkruimte een dubbele
functie gekregen, hetgeen ieders goedkeuring kan wegdragen. De behoeften van deze groep liggen op het
gebied van lesmateriaal en meubilair. De omvang van de groep wordt mede veroorzaakt door het ontbreken
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van kleuteronderwijs bij de nabij gelegen basisschool. Dat is de Nyakwere Primary School. Deze school
beschikt in haar geheel niet over een ruimte dan wel voorzieningen voor kleuteronderwijs.
SBNN voorzag de groep van de Baptists van o.a. extra tafels, opbergruimte, tafels en stoelen begeleiders en
2 extra schoolborden. Deze werden gemaakt door locale timmerlieden. Ook kreeg de groep wat lesmateriaal
(met name schriftjes en potloden). Daarnaast kreeg
deze groep een reuze poppenkast met de nodige
handpoppen. Deze werd om niet door een
particulier te beschikking gesteld.
SBNN sprak met zowel de organisatie van de
Baptist groep als met het schoolcomité van de
Nyakwere Primary School over mogelijke
samenwerking en de organisatie van
peuter/kleuteronderwijs. Daar de groep van de
Baptists ondertussen ernstig uit haar voegen is
gegroeid en dit voor de vrijwilligers nagenoeg
onbehapbaar is geworden, zal dit in 2008 de nodige
aandacht worden gegeven.
De groep ontving in 2007 van SBNN voor een
bedrag ad. 46.373 kshs aan meubilair en
lesmateriaal.

Nyamgongha groep
In 2007 bezocht SBNN een 4e groep: de
Nyamgongha groep. In maart 2007 bezocht SBNN
deze groep voor het eerst. Tijdens dit
kennismakingsbezoek werd de situatie van deze
groep in kaart gebracht. Ook deze groep telt meer
dan 100 kinderen. Het gebouw waarin de kinderen
worden opgevangen is een lemen hut (voorheen
een woning). Dit is allesbehalve optimaal.
Er wordt voor de groep gezorgd door een
vrouwengroep. Zij zijn daarin erg gedreven en
trachten met de weinige middelen die ze hebben,
toch zo veel als mogelijk voor de kinderen te
betekenen. Met deze vrouwengroep is gesproken
over de beste wijze van opvang van deze kinderen.
Ook in deze groep gaat het met name om peuters en kleuters. De groep is gelokaliseerd in de directe
omgeving van de Nyong’onga Primary School. Ook deze school ontbreekt het aan goede voorzieningen voor
kleuteronderwijs. De situatie van de kinderen in deze omgeving is vergelijkbaar met die van de Baptist. Ook
hier kan worden geconcludeerd dat de groepen dusdanig groot zijn geworden, door het ontbreken van
peuter/kleutervoorzieningen op de nabij gelegen basisschool. De kinderen zijn dan ook zeker niet allen
volledige wezen.
In 2007 bood SBNN deze groep hulp in de vorm van lesmateriaal en enige andere gebruiksvoorwerpen. In
totaal kostten deze materialen 7.786 kshs.

Overige
Bij haar reizen naar het gebied in 2007 bracht SBNN circa 300 kilo aan kinderkleding mee. Deze kleding
werd vervolgens verdeeld onder de weeskinderen in het gebied. De kosten om deze kleding van Nairobi naar
Nyakwere, tezamen met enkele andere overige kosten, bedroegen in totaal 16,150 kshs.

In het kader van het hiv / aids programma werd een totaalbedrag ad. 1.024,639 kshs uitgegeven in het
kader van de support aan aidswezen.

3.2.3. Ondersteuning gemeenschapsprojecten
SBNN meent dat ontwikkelingshulp met name helpt als de gemeenschap betrokken wordt en er haar
motivatie in vindt om zelf actief te zijn. Arme landen hebben economische activiteit nodig. Het stimuleren
van gemeenschapsprojecten draagt daaraan bij. Daarenboven creëren dergelijke projecten ook
mogelijkheden voor de toekomst. Mensen willen graag hun situatie verbeteren. SBNN hoopt met het
ondersteunen van gemeenschapsprojecten de bedrijvigheid stapje voor stapje te stimuleren. Op deze wijze
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kan de gemeenschap zelf werken aan de verbetering van de levensstandaard en kan de locale economie
worden gestimuleerd.

Wat betreft de businessprojecten van bijvoorbeeld de vrouwen- en jeugdgroepen heeft SBNN in 2007
geconcludeerd dat er oneindig veel groepen zijn met goede bedoelingen en goede ideeën. Veelal zijn zij best
geholpen met een microkrediet. SBNN heeft echter het standpunt ingenomen dat haar organisatie niet is
ingericht op het verstrekken van dergelijke kredieten en (nog belangrijker) het coachen van de groepen in
deze. Met dit in het hoofd is SBNN in 2007 op zoek gegaan in de provincie Nyanza naar organisaties die wel
gespecialiseerd zijn in deze materie. Zo kwam het Safe Water & Aids project in Kisumu in beeld. Dit project
(dat in Kisumu wordt geleid door de Nederlandse Alie Eleveld) blijkt een voorbeeldproject te zijn. Naast het
verstrekken van de zo belangrijke informatie over onder andere het veilig gebruik van water, de
bescherming tegen de malariamug, goede sanitaire voorzieningen en aidsgerelateerde zaken, biedt dit
project ook businesstrainingen aan. Als het trainingstraject op goede wijze is doorlopen en als de groep op
de juiste wijze bij het Ministery of Social Services in Ahero is geregistreerd, kan de groep worden
voorgedragen voor een lening bij KREP. Dit is een locale bank gespecialiseerd op het gebied van
microkrediet.
Op 10 augustus 2007 verzorgde het Safe Water & Aids project een introductiebijeenkomst in het gebied. In
totaal waren 13 verschillende groepen hierbij vertegenwoordigd. Na deze bijeenkomst was het aan de
groepen zelf om de projectorganisatie te benaderen voor de vervolgstappen.

In 2007 steunde SBNN 2 gemeenschapsprojecten. Het betroffen beide projecten die support generen voor
aidswezen, hiv-geinfecteerden en weduwen en/of die door slachtoffers van de ziekte worden opgepakt.

Irrigatie project jeugdgroep WNDYG
De West Nyakach Development Youth Group (WNDYG) werd opgericht op 5 mei 2005 door een tiental
werkloze jongeren. De families van deze jongeren zijn stuk voor stuk getroffen door de ziekte aids.
Gedreven door de hoge mate van armoede, het hoge hiv-besmettingspercentage en de vele aidswezen en
weduwen, besloten zij dat samen te trachten om daar waar mogelijk de situatie te verbeteren.
Met hun activiteiten streeft de WNDYG er onder andere naar om:
- het bewustzijn mbt hiv & aids te vergroten
- het stigma te verkleinen
- samenwerking te bevorderen
- aidswezen en weduwen bij te staan
- armoede te reduceren

Een belangrijke peiler in het werk van de groep is het landbouwproject. Dit onderdeel levert de input voor
andere taken. De opbrengst van de akkers komt enerzijds ten goede aan de leden van de groep en hun
families. Een ander deel van de oogst wordt beschikbaar gesteld aan hulpbehoevenden in de gemeenschap.
Het gaat daarbij meestal om door aids getroffen families. Alleenstaande weduwen, moeders die achter zijn
gebleven met veel kinderen, families die aidswezen opvangen doch het zelf ook niet breed hebben, etc. De
groep bezoekt deze mensen zelf en beoordeelt samen wie in aanmerking komt voor hun steun. Een laatste
deel van de oogst wordt verkocht. Met de winst wordt geïnvesteerd in hun landbouwproject . Er zijn immers
zaden en gereedschappen etc. nodig. Indien mogelijk wordt van het resterende budget nog specifieke hulp
geboden, zoals het verstrekken van schooluniformen aan
weeskinderen of het betalen van hun schoolgeld.

Deze jeugdgroep werd door SBNN op 28 februari 2007 voorzien van
een waterpomp met bijbehorende buizensysteem, etc. De aanschaf
van deze materialen kwam neer op 107,570 kshs. Met de waterpomp
kan de groep haar gronden beter irrigeren. Betere irrigatie betekent
ook betere oogsten, en betere oogsten betekent meer mogelijkheden
om hulpbehoevenden in het gebied te steunen.
De oogst was in 2007 niet per definitie een groter succes dan
voorheen. Dit was te wijten aan een onverwachte korte regenperiode
in de mei/juni. Deze zorgde er voor dat de net ingezaaide /
ingeplande akkers weg spoelden. Er moest dus opnieuw worden
geplant in de maand juli. Naast het eigen gebruik, leent WNDYG de
pomp ook uit aan groepen en individuen in de gemeenschap. Deze
moeten daarvoor een klein bedrag betalen voor met name de benzine
en het onderhoud van de pomp. Als de pomp door een derde wordt
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gebruikt, zorgt steeds een lid van de WNDYG voor de begeleiding. De pomp wordt bij gebruik door derden
niet enkel gebruikt voor het wateren van akkers, maar bijvoorbeeld ook voor het bouwen van lemen
woningen. De pomp is ook gebruikt voor het landbouwproject van de gemeenschap van Sango Rota.

Kleinschalig businessproject NCC
The Nyakwere Companionship Club (NCC) is een groep van mensen die veelal zelf hiv-positief zijn dan wel
een familie hebben die ernstig getroffen is door het virus. Zij ondersteunen het VCT-werk in het gebied. Zo
dragen zij bijvoorbeeld pro deo zorg voor de receptiefunctie in het VCT en staan zij in voor de schoonmaak
van het kantoor. Verder bieden zij ook op voorlichtingsgebied de helpende hand.
SBNN is van mening deze groep waardering verdient. Daarom was in het programma 2007 de ondersteuning
van een kleinschalig businessproject van NCC opgenomen. Doelstelling is dat met de winst van dit project
NCC haar leden kan ondersteunen met bijv. medische benodigdheden.
In de eerste 2 maand van 2007 was NCC reeds gestart met het vlechten van manden, etc. Daarnaast
bestond de wens om een project op te starten waarbij zij met kralen voorwerpen maken. Eind februari werd
NCC door SBNN voorzien van de voor een start benodigde materialen ad. 18,000 kshs. Vervolgens ging op
27 februari 2007 de training van start om de leden van NCC het werk met de kraaltjes in de vingers te laten

krijgen. De kosten voor deze training bedroegen 5,000 kshs.
In juli bleek dat NCC met name voor de verkoop van de manden een
markt vond. De manden worden gemaakt van plastic. Deze vinden
betere aftrek dan rieten manden. Deze manden zijn namelijk veel
steviger en gaan langer mee. De kleine assecoires van kraaltjes
bleken moeilijker aan de man te brengen. Daarenboven was hen
duidelijk geworden dat de vervaardiging van 1 mand veel minder tijd
in beslag nam, dan de vervaardiging van producten met de kraaltjes.
SBNN voorzag in juli de groep van 5 rollen plastic ad. 5,050 kshs,
zodat zij hun handel in manden konden uitbouwen.
Alom kan gezegd worden dat het businessproject van NCC een
voorzichtige start maakte in 2007. Goed was dat enkele leden van
NCC in de gelegenheid waren om via het Safe Water & Aids Project
in Kisumu een business training te volgen. Dergelijke vaardigheden
zijn nodig om hun project een succes te maken.

In het kader van het hiv / aids programma werd een totaalbedrag
ad. 135,620 kshs uitgegeven in het kader van de ondersteuning van
gemeenschapsprojecten.
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3.2.4. Overzicht kosten uitvoering HIV / AIDS project 2007

VOORLICHTING, BEGELEIDING EN TESTEN (VCT)
Salariskosten counselors 204,000 kshs
Pensioenregeling counselors      4,800 kshs
Huur VCT-ruimte   20,000 kshs
Optimalisering kantoor   24,800 kshs
Werkbudget   22,000 kshs
Werkkleding counselors € 155,77
Kantoormaterialen (incl. memorie boeken)    14,458 kshs
Lidmaatschap vakorganisatie      2,000 kshs
Activiteitenbudget    25,126 kshs
Mobile VCT      1,000 kshs
DASCO controlebezoeken      1,400 kshs
Relatiegeschenk DASCO €   18,50

Subtotaal 321,584 kshs + € 174,27

STEUN AIDSWEZEN

Sango Rota groep
Voedsel 80,000 kshs
Aanschaf zaden en meststoffen 78,760 kshs

CNY groep
Bouw 2 extra ruimten            785,570 kshs
Aanschaf meubels & gebruiksvoorwerpen 10,000 kshs

Baptist groep
Aanschaf meubels & gebruiksvoorwerpen 46,373 kshs

Nyamgondho groep
Aanschaf gebruiksvoorwerpen   7,786 kshs

Overige 16,150 kshs

Subtotaal       1.024,639 kshs

ONDERSTEUNING GEMEENSCHAPSPROJECTEN

WNDYG – irrigatie project
Aanschaf waterpomp, buizen etc. 107,570 kshs

NCC - kleinschalig businessproject
Instructiekosten & aanschaf benodigde materialen 28,050 kshs

Subtotaal       135,620 kshs

============
TOTAAL 1.479,843 kshs
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3.3. Uitvoering Waterproject 2007
Het Waterprogramma 2007 werd in december 2006 door het bestuur van SBNN vastgesteld.
2007 was het voorbereidend jaar wat betreft dit programma. Gehoopt wordt om in 2008 over te kunnen
gaan tot de aanleg van schoondrinkwatervoorzieningen in het gebied. Maar dat is een veel omvattende en
kostelijke klus.

3.3.1. Voorbereidingen schoondrinkwatervoorzieningen
Gedurende het jaar zat SBNN op regelmatige basis samen met het locale watercomité. Dit comité wordt
gevormd door vertegenwoordigers van alle locaties in het gebied. Zij dragen samen met SBNN het
waterproject. Tijdens het overleg met het watercomité worden alle stappen in het proces om te komen tot
schoon drinkwater in het gebied besproken en bediscussieerd.
Op 27 februari 2007 werd samen met het locale watercomité het nabijgelegen hydroproject bij Colwin
bezocht (Japans projectmanagement). Bekeken werd of er mogelijkheden waren tot samenwerking. Deze
bleken erg summier.

Op 19 juli 2007 werden de eerste contacten gelegd met de Lake Victoria South Water Services Board
(LVSWSB) in Kisumu. Dit is een tak van het Keniaanse Ministerie van Water die zich onder andere
bezighoudt met het toegankelijk maken van water voor de inwoners van Kenia. Daar werd samen met enige
ingenieurs gesproken over het SBNN-waterprogramma. Vervolgens werd op 25 juli 2007 gezamenlijk het
gebied bezocht. De bevindingen werden ook kortgesloten met het locale Watercomité.
Het LVSWSB maakte vervolgens een rapport met daarin alle opties wat betreft schoon watervoorzieningen in
het SBNN-werkgebied. Dit rapport was eind september 2007 voorhanden. In dit rapport beschreef LVSWSB
de optie om boren te gaten welke zouden leiden tot schoon drinkwater. Daarnaast werd een pijpsysteem
omschreven, lijkende op een soort van waterleiding. Ook werd de optie belicht waarbij water gewonnen
wordt uit het kanaal dat in het kader van het nabij gelegen hydroproject is aangelegd. Dit water zou
vervolgens in een bestaand waterbassin kunnen worden gepompt, om het van daar uit via pijpen in het
gebied te verspreiden. De in het gebied aanwezige pijpsysteem werd eveneens aan de orde gesteld in het
rapport doch over de toestand van deze pijpen (die stammen uit de jaren ’70) werd geen informatie
verstrekt.

Om te weten of de aanleg van waterpompen een goede mogelijkheid biedt om drinkbaar water te
verkrijgen, is inzicht in de bodem ter plaatse noodzakelijk. Begin oktober 2007 werden derhalve door
geologen van LVSWSB op 6 locaties in het gebied bodemonderzoeken gedaan om te bezien of deze locaties
geschikt kunnen zijn voor een borehole. De kosten verbonden aan deze onderzoeken bedroegen 84,300
kshs. Daar gewerkt kon worden met onderzoekers van LVSWSB, waren de kosten een stuk lager dan
geraamd. De uitkomsten van de bodemonderzoeken werden gevat in een rapport dat medio oktober 2007
voorhanden was.

Beide rapporten deden SBNN concluderen
dat nader deskundig advies noodzakelijk
was om te kunnen bepalen wat de juiste
weg was naar drinkbaar water. Deze
expertise vond SBNN bij Aqua for All. Deze
Nederlandse organisatie bood SBNN de
helpende hand. Na een gesprek op 3
december 2007 in het Waterhuis te
Nieuwegein, verstrekte Aqua for All een
eerste advies. Daaruit bleek dat er ter
plaatse sprake is van een complexe bodem.
De pompen die er zijn geven zout water.
Dat wijst op brakwater in de bodem. Ook
het boren van gaten op grote diepte op
willekeurige locaties kon niet rekenen op
vertrouwen van Aqua for All. Nader
onderzoek naar de bodemstructuur bleek
wenselijk. Mogelijk dat nabij de rivier (bijv. in de omgeving van Nyakwere) er in de bodem grote bellen met
zoet water te vinden zijn. Doch hier zal nader onderzoek voor nodig zijn.
Een 2e optie is om water uit het Victoriameer te winnen, welke vervolgens door een speciale behandelunit
gaat. Zo’n unit dient ter plaatse gebouwd te worden. Bij het reinigingsproces wordt zand gebruikt. Aqua All
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achtte het zinvol om tevens advies in te winnen bij het ingenieursbureau DSV. Dit bureau heeft ervaring in
het gebied rondom Kisumu. Hun advies was bij het sluiten van het jaar nog niet voorhanden.
De complexiteit van de bodem ter plaatse kan het gebied tot een interessant studieobject maken. Mogelijk
dat hiertoe in het nieuwe jaar contact zal worden gelegd met een of meerdere Nederlandse Universiteiten.
Rond de jaarwisseling 2007 / 2008 werd de reeds informatie verkregen van Aqua for All gedeeld met
LVSWSB in Kisumu. Daar het kantoor van LVSWSB in Kisumu op 29/30 december 2007 grote schade had
opgelopen bij de rellen naar aanleiding van de presidentsverkiezingen, is verder overleg met LVSWSB
uitgesteld.

Algehele conclusie aan het einde van het jaar 2007 was dat de fase van onderzoek dient te worden
verlengd. SBNN is de mening toegedaan dat het enkel tot actie kan worden overgegaan als er een gedegen
plan de campagne op tafel ligt. Overhaast te werk gaan, wordt vermeden daar - ongeacht welke optie
uiteindelijk wordt gekozen – de kosten behoorlijk zullen zijn. Vooralsnog lijkt ook in 2008 nog een jaar van
onderzoek te worden.

3.3.2. Overige wateraspecten
In 2007 werd ook gesproken met organisaties als Care, Sana,
en het Safe Water Aids project in Kisumu. Deze organisaties
houden zich allen bezig met aan schoonwater gerelateerde
projecten. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan
bewustwordingstrainingen over hoe water te behandelen, het
verstrekken van watertanks, etc. Het streven van SBNN in
deze is om als bemiddellaar er voor te kunnen zorgen dat
deze organisaties in haar werkgebied aan de slag gaan, zodat
ook via die weg stappen vooruit gezet kunnen worden.
Met het Safe Water Aids project uit Kisumu werden direct
concrete afspraken gemaakt. Zij organiseerde op 10 augustus
2007 een introductiebijeenkomst in het gebied. Hiervoor
waren vertegenwoordigers van alle vrouwen- en jeugdgroepen uitgenodigd. Er werd onder andere
informatie over het behandelen van rivier- en regenwater, maar voorzien ook in handelstrainingen, zodat de
groepen op die manier middelen leren te generen, welke zij uiteindelijk kunnen toewenden om producten
die nodig zijn om hun gezondheid te garanderen aan te schaffen (bijv. ook musquitonetten).

3.3.3. Overzicht kosten uitvoering Waterproject in 2007

Bodemonderzoeken – 6 locaties   84,300 kshs

==========

TOTAAL   84,300 kshs

3.4. Werkingskosten Kenia
In Kenia had de stichting t/m juli 2007 een rekening bij de KCB te Nairobi. Om praktische redenen werd
overgestapt naar de I&M bank te Kisumu. Bij deze bank opende SBNN in september 2007 een rekening. De
bankkosten van de rekeningen in Kenia bedroegen 9,315 kshs.
Daarnaast waren er in Kenia nog werkingskosten zoals portokosten, praktische zaken, support in
werkingskosten voor de Buru Nyakwere Welfare Group, enige voorwerpen (curiosa) voor activiteiten in
Nederland, kopieën, etc., ad. 33,559 kshs.
De totale werkingskosten in Kenia bedroegen in 2007: 42,874 kshs.
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3.5. Financieel overzicht Kenia

2007 Stichting Buru Nyakwere Nederland - Keniaanse rekening
              IN           UIT

Kenia balans 281,210 kshs

Overboeking febr.   €  9.000,-- KCB 810,000 kshs
Overboeking maart €  4.000,-- KCB 358,440 kshs
Overboeking mei    €  9.000,-- KCB 814,500 kshs
Overboeking juni   € 12.000,-- KCB 1.054,416 kshs
Overboeking sept.  €  9.100,-- I&M 836,758 kshs

Uitvoering educatieproject 2.128,605 kshs
sponsoring schoolgeld 41,425 kshs
Uitvoering HIV-programma 1.481,843 kshs
Uitvoering waterproject 84,300 kshs
Werkingskosten 42,874 kshs

TOTAAL 4.155,324 kshs 3.779,047 kshs

Saldo eind 2007 376,277 kshs
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4. Samenvatting & conclusie 2007

4.1. Financiën
Samenvattend levert het bovenstaande het volgende financieel totaalbeeld op:

Nederland
Balans 2006 €  11.243,79
Rente 2007 €       247,68

IN
Subsidie Impulsis €  21.163,--
Fondsenwerving 2007 €  31.026,86
Voorlopig Saldo Afrikaanse Avond €    9.478,54

€ 73.159,85
UIT
Werkingskosten Nederland 2007 €      407,33

(KvK, bank, porto, papier, etc.)
Kosten in Kenia betaald via Nederlandse rekening €       174,27
Overgestort naar Keniaanse rekening €   43.100,--
Storting EDUKANS (n.a.v. Programma 2008) €   17.278,--

€ 60.959,60

Balans 2007 € 12.200,25

Kenia
Balans 2006   281,210 kshs

IN
Overgestort vanuit Nederland (€ 43.100,--)   3.874,115 kshs

4.155,324 kshs
UIT
Werkingskosten Kenia 2007            42,974  kshs
 (bank, porto, BNWG, overige)
Sponsorproject schoolgeld            41,425  kshs
Realisatie Educatieproject                 2.128,605 kshs 
Realisatie Hiv / Aids project      1.479,843 kshs 
Realisatie Waterproject                84,300 kshs 

3.779,047 kshs
 

Balans 2007                 376,277 kshs   
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4.2. Conclusie
Gedurende het jaar 2007 heeft SBNN de bij Impulsis ingebrachte programma’s op het gebied van educatie,
Hiv & Aids en water grotendeels kunnen uitvoeren. Op het projectbedrag van in totaal
€ 42.326,-- werd ondanks een lagere koers dan door Impulsis op voorhand ingeschat, maar door het niet
uitvoeren van een aantal deelprojecten (bijv. voedselprogramma Sango Rota), een bedrag overgehouden
van 237,252 kshs. Met Impulsis werd afgesproken dat dit bedrag gereserveerd wordt voor een ander
deelproject binnen het HIV-werkgebied.

In Nederland bedroegen de werkingskosten € 385,71. In Kenia bedroegen deze 42,974 kshs (=  € 478,--).
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 2007 in. Op deze wijze konden – op 1,5% na – alle inkomsten van de stichting worden besteed aan
de uitvoering van de projecten en eventueel daaraan gerelateerde voorlichting in Nederland.

Ondanks het feit dat het SBNN–deel van het benodigde geld voor de uitvoering van het educatieprogramma
2008 en HIV / AIDS programma 2008 ad. € 17.278,-- reeds overgestort is naar rekening 515  van Edukans
(Impulsis), heeft de stichting eind 2007 een positieve balans van € 12.200,-- in Nederland en 376,277 kshs
in Kenia (circa € 4.000,--). Net zoals vorig jaar reserveert SBNN deze voor de toekomstige uitvoering van het
Waterproject.


