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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 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. In 2009 werkte SBNN aan de hand van 2 
programma’s: Educatie en HIV & Aids. De projecten werden ter plaatse onder toezicht van het 
stichtingsbestuur en in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap uitgevoerd.  
 
Bij aanvang van het jaar 2009 bestond het bestuur 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. 
- Albert Stallaart, toegetreden tot bestuur dd. 4 maart 2008: functie = bestuurslid. 
- Cindy De Roos, toegetreden tot bestuur dd. 10 april 2008: functie = bestuurslid. 
 
Op 20 april 2009 trad Margareth Wisse – Kraaijeveld uit Terneuzen toe tot het bestuur. Zij vervult sindsdien 
de functie van bestuurslid. 
In totaal vonden er in 2009 8 bestuursvergaderingen plaats.  
Het werk van de stichting was in 2009 niet mogelijk geweest dankzij de inzet van vele vrijwilligers.  
 
Voor SBNN was 2009 een jubileumjaar. Op 18 mei 2009 bestond de stichting 5 jaar. Dit werd door het 
bestuur en de vaste vrijwilligerspool gevierd op 22 mei 2009 – op uitnodiging en kosten van de voorzitter. 
 
Bij haar werk werd SBNN in 2009 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. Hierbij werd met name ook overleg gepleegd met de diverse schoolcomité’s in het 
gebied en het Ministerie van Onderwijs. 

 
In het jaar 2009 reisde er namens SBNN 5 maal een delegatie naar Kenia, te weten in de perioden van: 
(vanaf 12 december 2008) tot en met 6 januari 2009, 20 februari t/m 2 maart 2009, 15 juli t/m 19 augustus 
2009, 6 t/m 18 november 2009 en van 20 december 2009 t/m 11 januari 2010. 
Tijdens deze perioden werd enerzijds tijd doorgebracht in het werkgebied van de stichting en anderzijds 
werden in Nairobi en Kisumu zaken voor SBNN geregeld. Verder werden bijvoorbeeld ook bezoeken gebracht 
aan het kantoor van DASCO in Ahero, Districtsziekenhuis in Pap Onditi, Lake Victoria South Water Services 
Board in Kisumu, Centre for Disease Controle (CDC) in Kisumu, Liverpool VCT in Kisumu, SANA in Kisumu en 
de Area Education Officer in Coleweny, de Districts Education Officer in Pap Onditi, Watersan in Kisumu, etc.  
 
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. Dat gold ook voor de Zeeuws-Vlaamse delegatie van 7 
personen welke in december een bezoek bracht aan de projecten van SBNN.  
 
Gedurende het jaar 2009 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 2009 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 2009  
 
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 2008 
De balans op de lopende rekening van SBNN bij de Rabobank was bij afronding van het jaar 2008:  
€ 3.823,34. Op de spaarrekening stond het bedrag van € 15.287,95. Op deze spaarrekening werd op 1 
januari 2009 een bedrag ad. € 655,03 ontvangen aan rente.  
 
Om haar doelstelling te bereiken, zamelde SBNN in 2009 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 

Op 20 januari 2009 verzond SBNN haar verantwoording over 

de projecten 2008 aan Impulsis. De goedkeuring van Impulsis 

over deze verantwoording werd op 4 februari 2009 door 

SBNN ontvangen. Geconcludeerd werd dat alle beoogde 

resultaten waren behaald. Impulsis sprak in het bijzonder 

haar grote waardering uit voor de wijze waarop SBNN werkt aan het creëren van draagvlak met betrekking 

tot ontwikkelingswerk. Daarnaast apprecieert Impulsis het feit dat SBNN aanbevelingen en adviezen van 

Impulsis ter harte neemt en deze in de praktijk tracht door te voeren. 

 

Op 7 september 2008 verstuurde SBNN haar programma’s 2009 aan Impulisis met het verzoek deze 

opnieuw te ondersteunen. Op 21 oktober 2008 ontving SBNN de officiële beschikking van Impulsis. Hierin 

gaf Impulsis aan de programma’s 2009 te ondersteunen met 50% van het benodigde budget. SBNN storte 

op 27 oktober 2008 het bedrag van € 25.266,-- op rekening 515 van Edukans. Dit bedrag omvat de 50% 

van SBNN voor het educatieprogramma 2009 - exclusief water, sanitair en hygiëne onderdeel - en het 

hivprogramma 2009. Na verdubbeling stortte Edukans het totaalbedrag ad. € 50.532,-- vervolgens door naar 

de rekening van SBNN in Kenia. Op 19 november 2008 werd het bedrag ad. 4.926.870 kshs bijgeschreven 

op de I&M-bankrekening van SBNN in Kenia (koers: 1 euro = 97,5 kshs). 

 

De wijze waarop Impulsis het werk van SBNN ondersteunt is bijzonder waardevol en zeker niet enkel op 

financieel gebied. De steun & adviezen van Impulsis dragen bij aan de capaciteitsopbouw van SBNN én haar 

lokale partners.  

SBNN heeft gedurende het jaar op diverse wijzen en momenten de steun van Impulsis belicht. Zo werden 

tijdens alle quizavonden van SBNN in 2009 steeds alle deelnemers voorzien van een flyer van Impulsis. 

Daarnaast werd Impulsis uitvoerig in beeld gebracht tijdens de Walking Benefit. Daarnaast werd bij alle 

andere activiteiten van SBNN de door Impulsis verstrekte poster opgehangen en werden een stapeltje 

Impulsis-folders neergelegd. Ook bij de persberichten haalde SBNN de steun van Impulsis aan.  

 

Op 19 oktober 2009 diende SBNN bij Impulsis haar Strategische Agenda 2010-2015 in, alsmede haar 

actieprogramma 2010-2011 en het uitvoeringsprogramma 2010. Deze documtenen konden de goedkeuring 

van Impulsis krijgen. Als bijdrage voor de projecten 2010 zei Impulsis het bedrag van € 30.283,-- toe.  

Het totaal benodigde bedrag voor de projecten 2010 wordt geraamd op € 79.650,--. Hiervan boekte SBNN 

op 25 november 2009 reeds het bedrag van € 19.084,-- over naar de Keniaanse rekening van SBNN. Op 27 

november 2009 werd daar het bedrag van 2.113,112 kshs bijgeschreven op de I&M-bankrekening van SBNN 

(koers: 1 euro = 110.8 kshs). 

Op 4 december 2009 boekte SBNN het bedrag van € 30.283,-- over naar Impulsis (Edukans). Bedoeling is 

dat dit bedrag door Edukans – samen met haar bijdrage van € 30.283,-- - door wordt gestort naar de 

Keniaanse rekening van SBNN. Bij het sluiten van het jaar was het bedrag echter nog niet ontvangen op de 

I&M-bankrekening van SBNN in Kenia.  

 

In het najaar 2008 diende SBNN een projectvoorstel in bij Aqua for All in het kader van Wandelen voor 

Water. SBNN mocht op 1 december 2008 vernemen dat het ingediende voorstel was goedgekeurd door 
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Aqua for All. Dat betekende dat SBNN op een bijdrage vanuit de landelijke actie 

Wandelen voor Water mocht rekenen. 

De kinderen van de 13 basisscholen waar SBNN gastlessen verzorgde, brachten in 

totaal € 12.718,-- bijeen. Dit bedrag werd door Aqua for All verdubbeld tot  

€ 25.436,--. Daarnaast verdubbelde Aqua for All het bedrag van € 5.000,-- dat SBNN 

in 2008 van Rotary Hulst (n.a.v. de Reynaertfietstocht) mocht ontvangen. Hiervoor  

werd het bedrag van € 5.000,-- eerst door SBNN doorgestort naar Aqua for All.  

Daarmee kwam het totale beschikbare bedrag voor het Water, Sanitair en Hygiëne 

project neer op € 35.436,--. Aqua for All stortte op 20 juli 2009 90% van dit bedrag, 

zijnde € 31.936 op de SBNN-rekening. De resterende 10% zijnde € 3.500 zal door Aqua 

for All worden gestort aan SBNN als het project is uitgevoerd en verantwoord. 

In het kader van Wandelen voor Water 2010, diende SBNN op 29 september 2009 het 

2e deel van haar WSH-project in bij Aqua for All. Dit werd positief ontvangen. SBNN mag 

daarmee rekenen op een bijdrage vanuit de actie Wandelen voor Water 2010. 

 

Van de provincie Zeeland werd een subsidie ad. € 1.200,-- ontvangen in het kader van 

ontwikkelingssamenwerking. Deze was van toepassing op de Walking Benefit 

(benefietavond) van SBNN (zie onder 2.4.). 

  

Met betrekking tot de Walking Benefit 2009 werd een subsidie van de gemeente Hulst  

van € 528,02 (zie onder 2.4.) ontvangen. Deze subsidie werd toegekend daar deze  

avond van SBNN erkend werd als cultureel evenement.  

 

 

2.3. Donaties 

Basisschool Sint Jozef te Nieuw Namen steunde ook in 2009 het werk van SBNN structureel. Zij zamelden 

maandelijks een bedrag in voor SBNN. In totaal werd van Sint Jozef in 2009 het bedrag van € 374,47 

ontvangen.  
 

Tijdens de afscheidsreceptie van de directeur van het ROC Westerschelde, de heer Toine Huijsmans, op 19 

februari 2009, was SBNN vertegenwoordigd met een informatiestand. In plaats van cadeautjes had de heer 

Huijsman de genodigden gevraagd een bijdrage te leveren aan SBNN. Naar aanleiding van zijn afscheid 

mocht SBNN op 12 maart 2009 het bedrag van € 2.760,-- in ontvangst nemen. Na overleg met de heer 

Huijsmans werd besloten dit bedrag te gebruiken voor de renovatie van de Onego Primary School. 
 
Op 21 maart 2009 organiseerde de Stichting Kinderkleding-speelgoedbeurs Terneuzen voor de 50e keer haar 
kleding/speelgoedbeurs in het Steelandt-Zeldenrust College te Terneuzen. Ditmaal schonken zij de 
opbrengst aan SBNN. En dat was een erg welkome bijdrage van maar liefst van € 2.260,--. Dit bedrag werd 
ingezet voor renovatiewerken bij de Mbora Primary School. 

 
Op 22 maart 2009 mocht SBNN vernemen dat het Anton 
Jurgens Fonds besloten had alle kleuteronderdelen uit 
het Educatieprogramma 2009 voor 50% te steunen. Dat 
wil zeggen de bouw van de kleuterklassen bij de Bala, 

Sang’oro en Nyamany’inga Primary School én de meubels voor de kleuters van de Obange, Bala en Nyadina 
Primary School. In totaal doneerde dit fonds daarvoor een bedrag van € 6.500,--. Dit bedrag werd op 3 april 
2009 bijgeschreven op de SBNN-rekening. 
 
Op 31 maart 2009 meldde het Derde Wereld Fonds Atos Origin dat zij een 
bijdrage wenste te leveren aan kleutermeubilair in de kodingozone. 
Overeengekomen werd dat hun bijdrage ad. € 1.276,-- (welke SBNN 
ontving op 16 april 2009) gebruikt zou worden voor de aanschaf van 
meubels voor de kleuters van de Onego, Nyadero, Thurdiburuo, Mbora en 
Obange Primary School. 
 
Op 1 juni 2009 ontving SBNN het bedrag van € 1.750,-- van Stichting Pelgrimshoeve te 
Zoetermeer. Dit bedrag werd door de Pelgrimshoeve toegekend voor de bouw van een 
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kleuterklas. SBNN zette het in voor de realisatie van de kleuterklas bij Onego Primary School. 

 

De gemeente Terneuzen is sinds 2007 Millenniumgemeente. In dat licht steunt de gemeente jaarlijks 

organisaties die zich inzetten om de millenniumdoelen te realiseren. Daarvoor stelt zij het bedrag van € 1,-- 

per inwoner beschikbaar, hetgeen neerkomt op een totaal bedrag van € 55.000,--. In 2009 diende SBNN in 

samenwerking met het ROC Westerschelde een projectvoorstel in bij de gemeente Terneuzen. Dit voorstel 

handelde over de gezamenlijke aanpak van het ROC en SBNN om bij te dragen aan 

de realisatie van met name millenniumdoelnr. 2, zijnde: In 2015 gaan alle jongens 

en meisjes naar school. Daarnaast boog de millenniumcommissie van de gemeente 

Terneuzen zich over de vele andere activiteiten die SBNN verricht in de gemeente 

Terneuzen. Op 7 september 2009 overhandigde burgemeester Jan Lonink namens 

de gemeente Terneuzen een cheque van € 10.000,-- aan SBNN voor de realisatie 

van kleutergebouwen in Kenia. Deze zullen in 2010 door SBNN worden gerealiseerd.  
 
2009 was het jaar waarin Serviceclub Kiwanis Axel – Zeeuws-Vlaanderen haar 25-jarig jubileum vierde. Ter 
gelegenheid van deze bijzondere verjaardag stelde de club een bedrag van 25.000 euro beschikbaar voor 
goede doelen. Na een oproep in de media in maart 2009, meldden in totaal 45 
projecten zich hiervoor aan. Ook SBNN diende een project in en met goed gevolg. 
Op 8 september 2009 mocht SBNN tijdens een bijzondere bijeenkomst van Kiwanis 
een cheque van € 5.500,-- in ontvangst nemen. Met dit bedrag wordt in 2010 een 
kleutergebouw (incl. toiletten en watertank) gerealiseerd in Kenia bij de Nyadero 
Primary School. 

 

Albert Heijn Hulst en Albert Heijn Axel voerden in de zomermaanden 2009 actie voor de verbetering van de 

sanitaire voorzieningen bij scholen in Kenia. Beide supermarktfilalen legden van de verkoop van bepaalde 

actieartikelen een percentage opzij voor de realiatie van toiletten. In totaal brachten zij op die manier  

€ 1.200,-- bijeen. Het bedrag schonken zij aan SBNN. 
 

Bovenstaand trof u een bloemlezing van de opvallendste donaties in 2009. Natuurlijk waren er ook vele 

individuele, separate donaties. Middels incasso’s werd in 2009 het bedrag van € 1.770,-- aan donaties 

ontvangen. Daarnaast werd geoormerkt geld (€ 650,--) ontvangen, bedoeld voor de sponsoring van 

middelbaar onderwijs van 2 studenten.  

In het jaar 2009 ontving SBNN derhalve in totaal het bedrag ad. € 52.171,62 aan donaties. Daarin zit een 

bedrag van € 14.655,-- dat SBNN ontving van 7 vrijwilligers die in 2009 afreisden naar het werkgebied van 

SBNN.  

 

2.4. Activiteiten & acties 

SBNN verzorgde op 13 januari 2009 een presentatie bij de Katholieke Vrouwenorganisatie, afdeling 
Vogelwaarde. Aan hand van digitale beelden werd een lezing verzorgd over het werk van SBNN in Kenia en 
het leven daar. Tijdens de avond vond een kleine loterij plaats. De opbrengst bedroeg € 90,90 ten bate van 
SBNN. 

 
Op 24 januari 2009 organiseerde SBNN een boekenmarkt vanuit haar vaste 
locatie bij het ROC Westerschelde aan de Tabakstraat 22 te Hulst. De 
opbrengst van deze markt was € 1.520,--. 

 

Op 29 januari 2009 nam SBNN deel aan een themadag op het ROC Westerschelde. Circa 250 leerlingen - in 

de leeftijd van 16 tot 18 jaar - namen deel aan de workshop van SBNN. Daarin werd enerzijds 

ontwikkelingswerk in het algemeen belicht en anderzijds kwam het werk van SBNN aan de orde. De rode 

draad in de workshop waren de millenniumdoelen. Geconcludeerd kon worden dat de jongeren zich het 

meest aangesproken voelde tot millenniumdoelen 1 (honger uitbannen), 7 (schoon drinkwater voor 

iedereen), 2 (alle jongens & meisjes naar school) en 6 (uitbannen ziekten als aids/malaria). Verder dachten 

de jongeren na over hoe zij kunnen bijdragen aan het bereiken van de millenniumdoelen. Voor deze 

gastlessen ontving SBNN een vergoeding van € 150,--. 

 

Op 11 februari 2009 verzorgde SBNN bij Basisschool De Stelle te Terneuzen gastlessen. De groepen 5 t/m 8 

namen daaraan deel. De gastles werd afgesloten met een uitgebreide djembée demonstratie.  
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Vanaf februari t/m oktober 2009 was in de Goede Herderkerk te Terneuzen een informatiehoek ingericht 

over het werk van SBNN. In die periode spaarden de kinderen - tijdens de Kindernevendienst – voor 

schoolbankjes voor de kinderen in Kenia. Op 18 oktober 2009 was SBNN te gast in de Goede Herderkerk. 

Daar lichtte de voorzitter van SBNN het werk van van de stichting toe en richtte zich daarbij natuurlijk 

speciaal tot de kinderen. Aansluitend mocht SBNN een cheque van € 563,26 in ontvangst nemen van de 

kinderen. Met dit bedrag worden schoolbankjes gekocht voor de scholen in Kenia. 

 

Op 14 maart 2009 organiseerde SBNN een quizavond te Sint Jansteen. Er namen 31 teams van elk 4 

personen deel. De avond leverde SBNN een bedrag ad. € 1.012,95 op. 

 
Tijdens de wandeltocht van Wandelclub De Gasthofstapper op 22 maart 2009 richtte SBNN bij het start- en 
finishpunt in de Polyvalentezaal te De Klinge (B) een informatiestand in. Vanuit deze stand werd ook een 
enveloppenactie gehouden, welke het bedrag van € 184,10 opleverde.  
 
Gezien de grote toevoer van boeken organiseerde SBNN op 28 maart 2009 opnieuw een boekenmarkt vanuit 
haar vaste locatie bij het ROC Westerschelde aan de Tabakstraat 22 te Hulst. De opbrengst van deze markt 
was € 1.560,--. 
 
Tijdens de Jaarmarkt op De Klinge (B) op 3 mei 2009 organiseerde SBNN een boekenmarkt in het 
parochiehuis. Deze leverde het bedrag ad. € 967,50 op. Tijdens de boekenmarkt was ook de foto-expositie 
van SBNN te bekijken. 

 

Op 29 mei 2009 organiseerden de uitbaters van Café De Ster uit Hulst in samenwerking met SBNN de 3e 

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 € 807,85. 

 

In samenwerking met het Stuikercomité, werd op 31 mei 2009 een boekenmarkt georganiseerd te Heikant. 

Deze boekenmarkt resulteerde in een opbrengst van € 810,-- voor SBNN. 

Daarnaast werd die dag in gezamenlijkheid een proeverij georganiseerd. In totaal konden de deelnemers 

zo’n 10 verschillende producten proeven, waaronder Keniaanse thee. Een deel van de opbrengst kwam ten 

goede aan het werk van SBNN, zijnde € 370,50. 

 

Ook in 2009 verkocht SBNN wenskaarten. Op deze kaarten stonden foto’s van kinderen uit de Kodingozone. 

De kosten verbonden aan de wenskaartenactie werden voldaan in 2008. In totaal werden in 2009 463 sets à 

5 kaarten verkocht. Daarnaast werden nog enkele losse kaarten verkocht. Dit leverde in totaal € 2.318,-- op. 

De ventvergunning voor de huis-aan-huis verkoop in de maand mei kostte € 21,--. Daarmee kwamen de 

netto opbrengst neer op in totaal € 2.297,--.  

 

Op 27 juni 2009 vond op het terrein van Scouting ’t Jagertje te Hulst een grootse Fancy Fair plaats. 

Onderdeel daarvan was een boekenmarkt. Deze werd door SBNN georganiseerd en leverde het bedrag van  

€ 415,-- op. 
 
Tijdens de Vestingstedendagen in Hulst organiseerde SBNN op zaterdag 29 augustus 2009 een boekenmarkt 
in de Hulster binnenstad. Deze leverde het bedrag ad. € 815,-- op. 

 

De jaarlijkse Oogstdankviering van de ZLTO, afdeling Terneuzen & Hulst vond dit jaar op 13 september 

plaats in de Schaapskooi te Emmadorp. De bijzondere locatie maakte het tot een speciale belevenis. Tijdens 

de dienst werd stil gestaan bij de recente oogst. Traditiegetrouw was er ook een collecte ten bate van een 

goed doel. Dit jaar was de opbrengst voor de projecten van SBNN. De voorzitter van SBNN belichtte tijdens 

de dienst het werk van de stichting. De opbrengst van de collecte bedroeg € 496,53.  
 

Op zaterdag 10 oktober 2009 organiseerde SBNN voor de 6e maal een benefietfeest. Na 5 jaar een 

Afrikaanse Avond te hebben georganiseerd, werd in 2009 gekozen voor een nieuw concept. Het werd een 

Walking Benefit. Er namen ruim 180 personen deel aan de avond, welke allen € 20,-- betaalden. Na 

samenkomst in café De Jonkheer, bezochten de deelnemers achtereenvolgens – en in groepen – 4 

horecabedrijven in de historische vestingstad Hulst. Daar werden zij steeds getrakteerd op een drankje en 
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hapje en geëntertained door verrassingsoptredens. De avond werd afgesloten in café De Jonkheer, waar de 

standup comedian Fuad Hassen voor de uitsmijter zorgde. 

Voor de Walking Benefit ontving SBNN een subsidie van de gemeente Hulst en van de Provincie Zeeland (zie 

onder 2.2.). De Walking Benefit 2009 heeft SBNN een totaalbedrag ad. € 2.900,07 opgeleverd.  
 

Op 14 oktober 2009 organiseerde SBNN opnieuw voor de personeelsvereniging van de gemeente Hulst een 

quizavond. Deze avond, waaraan 48 personen deelnamen, leverde voor SBNN € 504,25 op. Een bedrag van 

€ 240,-- was bij het sluiten van het jaar 2009 nog niet door SBNN ontvangen van de personeelsvereniging. 
 
In juli 2009 besloot de gemeenteraad van Hulst dat Hulst millenniumgemeente zou worden. Op 16 oktober 
2009 werd de officiële kick-off gegeven in Den Dullaert te Hulst. SBNN was met een ruime delegatie 
vertegenwoordigd en verstrekte vanuit een informatiestand de nodige informatie aan de vele aanwezigen. 
 
Op 31 oktober 2009 organiseerde SBNN wederom een boekenmarkt vanuit haar vaste locatie bij het ROC 
Westerschelde aan de Tabakstraat 22 te Hulst. De opbrengst van deze markt was € 1.566,02.  

 
Op 11 december 2009 lanceerde SBNN tijdens het Midwinterfestival in Hulst haar promotie- & 
voorlichtingscampagne ALLEMAAL naar SCHOOL met SBNN. Vanuit een sfeervol kraampje werden 
kerstwensen van kinderen uit Kenia uitgedeeld – tezamen met een pen (volwassenen) of een setje 
kleurpotloden (kinderen). Hiermee werd de aandacht gevraagd voor het streven van SBNN om bij te dragen 
aan Millenniumdoel 2: alle kinderen naar school in 2015. Daarnaast werden ook enige Keniaanse producten 
te koop aangeboden. Deze verkoop leverde het bedrag ad. € 221,70 op. 
 
Op dinsdag 15 december 2009 organiseerde een groep studenten van het ROC Terneuzen een Kerstgala ten 
bate van SBNN. Om 19.00 uur ging het feest van start in Jongerencentrum PIT aan de Korte Kerkstraat te 
Terneuzen. Vooruitlopend op deze avond was SBNN op 5 november 2009 reeds te gast op het ROC om de 
studenten te informeren over het werk van de stichting in Kenia. Daarnaast waren de leerlingen samen met 
SBNN op 20 november 2009 present op de Zeeuwse dag van de Jeugdzorg in het Arsenaaltheater te 
Vlissingen. Er was ook een informatiemarkt waar de leeringen en SBNN een kraampje hadden ingericht.  
Tijdens het Kerstgala mocht SBNN van de studenten het door hun diverse acties ingezamelde bedrag van  
€  300,-- in ontvangst nemen. Dit bedrag was bij het sluiten van het jaar 2009 nog niet bijgeschreven op de 
SBNN-rekening. 
 
De acties & activiteiten leverden in 2009 in totaal € 14.363,91 op. 

 

2.5. Wandelen voor Water 

De maand maart 2009 stond in het teken van Wandelen voor Water. Het Water, Sanitair & Hygiëne project 

van SBNN was goedgekeurd door Aqua for All. Daarmee kwam SBNN in aanmerking voor een deel van de 

opbrengst van de landelijke actie Wandelen voor Water. (zie onder 2.2.)  

Via COS Zeeland werd SBNN verzocht op 13 basisscholen in Zeeland gastlessen rondom het thema water te 

verzorgen. Met vereende krachten slaagde SBNN er in om hieraan gehoor te geven. De volgende scholen 

werden bezocht: 

 

5 maart 2009: Sint Bavo school te Oostburg, Oranje Nassau school én de Sint Antonius school te Sluiskil 

6 maart 2009: Nobelhorst school te Hulst 

10 maart 2009: Prins van Oranjeschool te Terneuzen  

13 maart 2009: Kloetingse school te Kloetinge, Koelmanschool te Goes en De 

Reiger school te Heinekenszand, Ingheloseberghe school te Sint Jansteen 

16 maart 2009: Tervliet school te Terhole 

23 maart 2009: Rehobotschool te Stavenisse en Bisschop Ernstschool te Goes 

27 maart 2009: Sint Bernardusschool te Clinge  

 

 

In totaal namen 548 basisschoolleerlingen deel aan de gastlessen van SBNN in het kader van Wandelen voor 

Water. De kinderen van deze 13 basisscholen zamelde maar liefst € 12.718,-- in voor de actie Wandelen 

voor Water. Dit bedrag werd door Aqua for All verdubbeld tot € 25.436,--. Dit bedrag werd door SBNN 

gebruikt voor het Water, Sanitair en Hygiëne project.  
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Auq for All verdubbelde daarnaast het bedrag dat SBNN in 2008 van de Rotary Hulst ontving bij gelegenheid 

van de Reynaertfietstocht, daar ook dit bedrag bedoeld was voor het Water, Sanitair en Hygiëne project. 

Daarmee kwam het totale beschikbare bedrag voor het Water, Sanitair en Hygiëne project neer op € 

35.436,--. Aqua for All stortte op 20 juli 2009 90% van dit bedrag, zijnde € 31.936 op de SBNN-rekening. De 

resterende 10% zijnde € 3.500 zal door Aqua for All worden gestort aan SBNN als het project is uitgevoerd 

en verantwoord. 

 

2.6. Werkingskosten Nederland 

De bankkosten voor de rekening van de stichting bij de Rabobank te Hulst bedroegen in 2009  

€ 137,90. Voor 2009 moesten geen vaste kosten aan de Rabobank worden betaald. De secretariaatskosten 

beperkten zich in 2009 tot papier en enveloppen, briefpapier, een afschrift inschrijving & bijdrage Kamer van 

Koophandel en enige portokosten. Dit betrof in totaal € 328,93. De totale werkingskosten in Nederland 

bedroegen in 2009 derhalve: € 466,83.  

Daarnaast werden promotiekosten gemaakt. Zo werd er een fotobanner aangeschaft en reclamepennen en 

potloden. Hieraan werd € 585,17 besteed. 

 

2.7. Financieel overzicht 2009 werking Nederland  
 

BALANS 2008 

 
Balans betaalrekening                        €  3.823,34 
Balans spaar     € 15.287,95 
TOTAAL    € 19.111,29 
 
INKOMSTEN  

 

Rente spaarrekening 2008   €       655,03     
Donaties    €  52.171,62 
Totaal activiteiten & acties   €  14.363,91  
Benefietavond    €    2.900,07 
Aqua for All    €  26.936,00 
TOTAAL        €    97.026,63 
 
UITGAVEN 
 
Bankkosten    €      137,90      
Overige kosten     €      328,93     
Promotiekosten    €      585,17 
Storting Kenia Aqua for All   €  31.900,00 
Storting Kenia SBNN   €    6.056,02 
Reis vrijwilligers    €  14.655,00 
Storting projecten 2010   €  19.084,00 
Storting Edukans projecten 2010.  €  30.283,00 

TOTAAL         € 103.030,02 

 

Saldo         €    -6.003.39 

+ balans 2008                                         €   19.111,29 

TOTAAL        €   13.107,90 

 

=  €  1.194,92 lopend  

+ € 11.912,98 spaar 
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3. Werking in Kenia 2009 
 

Het in Nederland gegeneerde geld wordt in Kenia ingezet voor ontwikkelingshulp.  

Op 1 januari 2009 bedroeg de balans op de Keniaanse rekening 4.927.509,85 kshs. 

 

3.1. Uitvoering Educatieprogramma 2009 
Het Educatieprogramma 2009 werd in het najaar 2008 door het bestuur van SBNN vastgesteld.  
Het programma omvatte support aan alle 15 de basisscholen in de Kodingzo zone, een onderwijs zone in de 
divisie West-Nyakach. Sinds 1 juli 2009 maakt deze divisie niet langer onderdeel uit van het Nyando District. 
Op die datum werd het grote Nyando District opgesplitst. Het Nyakach is 1 van de nieuw ontstane districten. 
  
Alle stappen die op het gebied van educatie gezet werden in 2009, vonden plaats in nauw overleg en nauwe 
samenwerking met de schoolcomité’s en de onderwijzers van de 15 scholen. De schoolcomité’s voerde de 
projecten uit. Zij stonden in voor het gehele project. SBNN gaf daarbij enkel advies. Alle projecten werden 
uitgevoerd door lokale aannemers, werklieden, ijzersmeden, timmerlieden, etc. Daarmee geven de projecten 
ook een extra boost aan de lokale economie.  
In 2009 werd nauw samengewerkt met de lokale vertegenwoordiger van het Keniaanse Ministry of 
Education, de heer Washington Ondorom (Area Education Officer). Ook met de District Education Officer, en 
de Quality Assurance & Standars Officer vond regelmatig afstemming plaats. Namens het Ministerie sprak 
zowel de voormalige DEO als de nieuwe DEO van het Nykach District meermaals waardering voor deze 
samenwerking en voor de wijze waarop SBNN zich inzet voor het onderwijs in de Kodingo zone. 
Daarenboven stimuleert de Quality Assurance & Standards Officer, mevrouw Mary Masory, de lokale 
onderwijzers en schoolcomité’s om vooral niet achteruit te leunen.  
 

3.1.1. Infrastructurele projecten 
In 2009 werd getracht verder te stappen op de weg naar verbetering van de onderwijsomstandigheden.  
Doelstelling is om bij de scholen allemaal een acceptabele minimumgrens aan voorzieningen te realiseren.  
 

3.1.1.1. Obange Primary School  
De Obange Primary School bracht eind 2008 in 2 klassen – waar in het geheel geen vloer lag - een vloer 
aan. Dit was mogelijk dankzij gelden van het Keniaanse CDF-fonds. Er resteerde nog 2 klassen met een 
zwaar beschadigde vloer. De renovatie van deze 2 vloeren was opgenomen in het Educatieprogramma 2009 
van SBNN. Net voor aanvang van het nieuwe schooljaar in januari 2009 werden deze beide vloeren 
vernieuwd. De kosten hiervoor bedroegen 34,600 kshs. Alle 10 de klaslokalen van de school beschikken nu 
over een goede vloer. 
Het aantal kleuters op de Obange Primary School is bijzonder hoog. Op 1 januari 2009 waren het er maar 
liefst 135. De kinderen worden gehuisvest in 1 van de 10 klassen van de school. Doch meubilair was er voor 
deze kleine kinderen nog niet voorhanden. In januari 2009 ontving de school reeds 20 schoolbanken voor de 
kleuters. In juli werden er 75 kleine plastic stoeltjes verstrekt en 10 bijbehorende tafeltjes gemaakt. De 
totale kosten voor dit kleutermeubilair bedroegen 55,625 kshs. In november werd besloten om het meubilair 
in de kleuterklas te uniformeren. De kleine schoolbankjes werden doorgeschoven naar het 1e leerjaar en 
voor de kleuters werden nog 60 extra stoeltjes en 7 tafeltjes voorzien. Deze kostten 23,300 kshs. 
 
Het totaal bedrag dat voor infrastructurele projecten in het kader van het Educatieprogramma 2009 ten 
behoeve van de Obange Primary School werd uitgegeven, kwam neer op 113,525 kshs. 
 
3.1.1.2. Nyawalo Primary School  

In 2008 werd op het schoolterrein van de Nyawalo Primary School een kleutergebouw gerealiseerd. Het was 
de eerste in de rij van wat er hopelijk vele mogen worden. Bij dit pilotproject kwamen een aantal leerpunten 
naar voren. Voor de optimalisering van het gebouw werd in het Educatieprogramma 2009 een budget 
opgenomen. Dit werd gebruikt om aan de achterzijde van het gebouw het dak te verlengen en een veranda 
te creëren om zon en regen beter buiten te houden. Daarnaast werd het houtwerk van het gebouw 
geschilderd en werden 2 schoolborden aangebracht. Met deze verbetreingen was een bedrag van 28,470 
kshs gemoeid.  
 
Het totaal bedrag dat voor infrastructurele projecten in het kader van het Educatieprogramma 2009 ten 
behoeve van de Nywalo Primary School werd uitgegeven, kwam neer op 28,470 kshs. 
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3.1.1.3. Nyamanyinga Primary School  

In het najaar van 2008 slaagde de Nyamany’ing’a school er – dankzij een bijdrage van het Keniaanse CDF-

fonds – in om de 2 resterende klaslokalen inclusief de kantoorruimte te pleisteren. Daarmee kan de school 

nu beschikken over 8 permanente, gepleisterde klaslokalen. Een hele vooruitgang, want tot 2007 kreeg het 

overgrote deel van de leerlingen op deze school nog les in lemen bouwvallige lokalen. Omdat de kleuters 1 

van de 8 klaslokalen in gebruik hebben, was er voor de leerlingen van groep 4 geen lokaal voorhanden. Zij 

kregen les onder een afdakje. Om ook deze kinderen een adequate lesomgeving te bieden, werd in 2009 

een kleutergebouw gerealiseerd op het schoolterrein. In januari 2009 werd de 1e fase gerealiseerd. Deze 

omvatte de fundering, de muren en steunpilaren. In verband met de regelmatige overstroming van het 

schoolterrein werd de fundering extra verhoogd en verstevigd uitgevoerd. In juli werd het werk verder gezet 

en op 15 augustus 2009 was het klaar! Op die dag droeg SBNN het gebouw over aan de gemeenschap.  

Al bij al bedroegen de kosten voor de realisatie van het gebouw 405,430 kshs.  

Na de oplevering van het kleutergebouw verhuisden de kleuters naar hun nieuwe onderkomen en konden de 

leerlingen van groep 4 de 8e klas in gebruik nemen.  

 
Het totaal bedrag dat voor infrastructurele projecten in het kader van het Educatieprogramma 2009 ten 
behoeve van de Nyamany’inga Primary School werd uitgegeven, kwam neer op 405,430 kshs. 

 
3.1.1.4. Bala Primary School  

Op 1 maart 2009 werd West-Nyakach getroffen door een onweerstorm. In bepaalde delen van het gebied 
was er sprake van ernstige rukwinden. De zone waarin ook Bala Primary School staat was het meest 
getroffen. Bij de school was het dak voor een groot deel weggeblazen. 3 klassen en het kantoor waren 
dakloos geworden. Hierdoor was ook al het lesmateriaal en alle boeken, die in het kantoor waren 
opgeslagen, drijfnat geworden. Deze lagen over het schoolterrein verspreid. De gemeenschap was erg 
aangeslagen door dit noodlot.  
Gelukkig deed het schoolcomité van Bala Primary School met succes een beroep op het noodfonds van het 
CDF. Zij ontvingen het bedrag van 150,000 kshs om het dak te repareren. Deze reparatie kon in april 2009 
worden uitgevoerd, zodat bij de start van het 2e trimester alle kinderen weer “onder dak” waren. In juli 2009 
werd nog een kleine completeerde klus uitgevoerd aan het dak. Dit kostte 18,920 kshs. Daarnaast werd in 
augustus 2009 aan de kantoorruimten aan weerszijden een hek bevestigd. Deze bedroegen 20,000 kshs. 
 
De Bala school was in 2007 geheel door SBNN gerenoveerd. Sindsdien kregen alle kinderen les in een 
stofvrije en nette klas. Althans tot het noodweer op 1 maart 2009 over de school raasde en een groot deel 
van het dak wegsloeg…. Gelukkig kon dat in de maand april worden gerepareerd. 
Een groep die echter nog altijd in een lemen bouwvallige constructie was ondergebracht, waren de kleuters. 
Daarmee kregen de allerkleinsten bij Bala in 2009 de hoogste prioriteit. Op 18 juli 2009 werd gestart met de 
bouw en al op 7 augustus 2009 was het kleutergebouw een feit! De kosten voor het gebouw bedroegen 
334,190 kshs. Op 18 augustus 2009 werd het gebouw officieel overgedragen aan de gemeenschap. 
Omdat er voor de kleuters ook geen meubilair voorhanden was, werd ook dat voorzien. Lokale timmerlieden 
gingen aan de slag en maakten 55 kleine stoeltjes en 9 bijbehorende tafeltjes voor de kleuters. Deze kostten 
31,000 kshs. Bij aanvang van het 3e trimester namen de kleuters van Bala Primary School hun nieuwe 
gebouw in gebruik. 
 
Het totaal bedrag dat voor infrastructurele projecten in het kader van het Educatieprogramma 2009 ten 
behoeve van de Bala Primary School werd uitgegeven, kwam neer op 404,110 kshs. 
 
3.1.1.5. Nyong’onga Primary School  
De Nyong’onga school werd in 2007 en 2008 uitvoerig onder handen genomen. Er werd een veelomvattende 
renovatie uitgevoerd. Op 1 klas na waren sinds 2008 alle klassen netjes gepleisterd en daarmee een 
aangename onderwijsomgeving. De allerlaatste klas werd in 2009 onderhanden genomen. Hier werd de 
vloer opgehoogd en vervolgens gepleisterd. De kosten die hiermee gemoeid waren, bedroegen 47,500 kshs. 
In 2008 werd op het schoolterrein van Nyong’onga een gebouw voor de kleuters gerealiseerd. Aan dit 
gebouw diende het pleisterwerk aan een zijde nog te worden afgewerkt. Deze klus werd begin 2009 
geklaard. Daarnaast werd ook het houtwerk geschilderd. Deze werkzaamheden aan het kleutergebouw 
kostten 18,852 kshs.  
 
Het totaal bedrag dat voor infrastructurele projecten in het kader van het Educatieprogramma 2009 ten 
behoeve van de Nyong’onga Primary School werd uitgegeven, kwam neer op 66,352 kshs. 
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3.1.1.6. Sang’oro Primary School  
De Sang’oro school is 1 van de grotere scholen in de Kodingo zone. Op 1 januari 2009 telde de school 434 
leerlingen (incl. kleuters). De school heeft 9 permanente klassen. De 9e klas wordt gebruikt door de 
kleutergroep. Omdat de school kan beschikken over 8 betaalde leerkrachten en 4 vrijwillige docenten, zou in 
principe een leerjaar kunnen worden opgesplitst. Doch door het ontbreken van een extra klaslokaal was dat 
tot dusver niet mogelijk. Om die reden werd er voor gekozen om in 2009 te proberen op het schoolterrein 
van de Sang’oro school een kleutergebouw te bouwen. Hierdoor wordt enerzijds een ruimere omgeving 
gecreëerd voor de allerkleinsten en wordt anderzijds ruimte gecreëerd die gebruikt kan worden voor het 
opsplitsen van 1 van de grootste groepen. De bouw startte op 18 juli 2009 en 3 weken later was het gereed.  
Op 12 augustus 2009 werd met een feestelijke happening het gebouw officieel geopend.  
Bij aanvang van het 3e trimester – begin september – namen de kleuters hun gebouw in gebruik. Het 
gebouw kostte in totaal 345,920 kshs.  
Omdat de school gebrek heeft aan tafels en stoelen voor de leerkrachten, werden in augustus bij wijze van 
eerste aanzet 4 tafels en 3 stoelen aan de school gedoneerd. De kosten hiervan bedroegen 3,250 kshs.  
 
Het totaal bedrag dat voor infrastructurele projecten in het kader van het Educatieprogramma 2009 ten 
behoeve van de Sang’oro Primary School werd uitgegeven, kwam neer op 349,170 kshs. 
 
3.1.1.7. Nyadina Primary School  

In 2009 voorzag SBNN de Nyadina school van nieuw meubilair. In januari werden 20 gewone schoolbanken, 
15 schoolbanken voor de kleuters en 5 tafels voor de leerkrachten aangeschaft. In juli / augustus 2009 werd 
een 2e donatie aan meubels gedaan aan de school. Ditmaal werden 30 gewone schoolbanken, 10 
schoolbanken voor kleuters en 12 stoelen voor de leerkrachten. De meubels waren meer dan welkom, want 
het gebrek was groot. Een groot deel van de kinderen van de Nyadina school moesten tot dusver op de 
grond zitten.  
 
Het totaal bedrag dat voor infrastructurele projecten in het kader van het Educatieprogramma 2009 ten 
behoeve van de Nyadina Primary School werd uitgegeven, kwam neer op 116,940 kshs, daarvan was 32,000 
kshs gespendeerd aan meubilair voor de kleuters. 
 
3.1.1.8. Onego Primary School  

De Onego Primary School had nog niet eerder op steun van SBNN mogen rekenen. In 2009 werd het eerste 
gezamenlijke project opgepakt. De eerste stap betrof de versteviging van het gebouw. Die werd in januari 
2009 gezet. Diverse steunpilaren werden aangebracht en werden grote scheuren in de muren van het 
gebouw gerepareerd. In juli ging het werk verder. Toen werden alle ramen en deuren verstevigd en daar 
waar nodig opnieuw ingezet. Vervolgens begon het pleisterwerk aan de buitengevel. De muren in de 
klaslokalen waren reeds gepleisterd. Als vervolg is rondom het gehele schoolgebouw het houtwerk van het 
dak beschermd door het aanbrengen van een kopse plank. Als afronding heeft het gebouw een volledige 
schilderbeurt gekregen. Dit zorgde voor een ware metamorfose.  
De kosten voor de uitgevoerde renovatiewerken bedroegen in totaal 248,370 kshs.   
 
Naast de renovatiewerkzaamheden werd in de maanden juli/augustus 2009 op het schoolterrein van Onego 
een gebouw voor de kleuters gerealiseerd. De bouw startte op 20 juli en werd op 7 augustus 2009 afgerond. 
De kostten voor dit nieuwe kleuteronderkomen bedroegen 343,040 kshs. 
 
De gemeenschap van Onego liep op 18 augustus 2009 uit voor de officiële afronding van de renovatie van 
het schoolgebouw en de officiële opening van de kleuterklas. Het was een groot feest, waar veel 
dankbaarheid en vreugde klonk. 
 
Omdat de school gebrek had aan voldoende meubilair werd in 2009 ook extra meubilair aangeschaft. In 
totaal werden 37 schoolbanken vervaardigd. Deze kostten 50,000 kshs.  
Voor de kleuters van Onego werd een speciale inspanning gedaan. Zij kregen in augustus 2009 46 kleine 
stoeltjes & 4 bijbehorende tafeltjes. Deze kostten 21,000 kshs. In november 2009 werden nog 60 extra 
stoeltjes en 8 tafeltjes voorzien voor het bedrag van 21,400 kshs. 
Aan het meubilair werd een totaalbedrag van 42,400 kshs gespendeerd.  
 
Het totaal bedrag dat voor infrastructurele projecten in het kader van het Educatieprogramma 2009 ten 
behoeve van de Onego Primary School werd uitgegeven, kwam neer op 683,810 kshs. 
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3.1.1.9. Nyadero Primary School  
Het schoolgebouw van de Nyadero Primary School bestaat uit 5 klassen in een ouder gebouw en 3 klassen 
in een nieuwere constructie. Verschillende zaken vragen aandacht, doch in overleg werd gekozen om als 
eerste de 3 nieuwere klassen te renoveren. Deze klus werd in januari 2009 geklaard. In 2 van de klassen lag 
een vloer, maar bij controle bleek dit niet meer dan een cementlaagje van een paar millimeter te zijn. 
Dergelijke vloeren houden slechts een zeer korte tijd. Er werd gekozen voor duurzaamheid. Daarom werden 
in alle 3 de klassen funderingen aangebracht voor de vloeren, waarop vervolgens een stevige vloer werd 
gelegd. Naast de vloeren werden de binnenmuren van 1 van de klassen gepleisterd (de andere 2 waren 
reeds gepleisterd). Om het gebouw te verstevigen werden ook de buitenmuren aangepakt. In 1 van de 3 
klassen zaten slechts 2 ramen. Dit zorgde voor een erg donkere klas. Om dit op te lossen werd een extra 
raam geplaatst. De algehele renovatie van de 3 klassen kostten 164,050 kshs. 
Eind februari / begin maart 2009 werd de buitengevel van de 3 klassen afgewerkt en voorzien van een 
kleurtje. Dit kostte 7,000 kshs.  
In juli werd een 4e klas onderhanden genomen. Deze klas bevindt zich in het oude gebouw. Omdat deze klas 
geen ringbalk had, was de constructie zwak. Daarom is de muur tot net boven de ramen en deuren 
verwijderd en is een betonnen balk aangebracht ter versteviging. Vervolgens is de muur weer terug 
opgemetseld. De ramen en de deur werden ook opnieuw ingezet. Daarmee is de klas nu voldoende stevig. 
Het pleisterwerk is echter nog niet uitgevoerd. De kosten voor de versteviging van deze klas bedroegen 
83,020 kshs.  
Daarmee kwamen de totale kosten voor renovatiewerken aan de Nyadero school neer op 254,070 kshs. 
 
Omdat ook deze school groot gebrek had aan meubilair werden in 2009 40 schoolbanken, 5 tafels en 6 
stoelen voor de leerkrachten en een grote kast vervaardigd. Daarnaast werden 2 andere kasten hersteld. 
Aan dit meubilair werd in totaal een bedrag van 49,220 kshs gespendeerd.  
Ook hier werd een speciale geste gedaan naar de kleuters. Deze zijn gehuisvest in een lemen constructie. 
Gehoopt wordt dit gebouw in de toekomst te kunnen vervangen door een permanent gebouw. Vooruitlopend 
daarop kregen de kleuters in 2009 90 kleine plastic stoeltjes en 8 bijbehorende tafelts. Deze kostten 29,550 
kshs. Aan het meubilair werd een totaalbedrag van 78,770 kshs gespendeerd.  
 
Het totaal bedrag dat voor infrastructurele projecten in het kader van het Educatieprogramma 2009 ten 
behoeve van de Nyadero Primary School werd uitgegeven, kwam neer op 332,840 kshs. 
 
3.1.1.10. Thurdiburuo Primary School  

De 3e school welke toegevoegd werd aan het SBNN-werkterrein is de Thurdibuoro Primary School. Deze 
school heeft 6 klassen waaraan geen herstelwerkzaamheden meer zullen baten. Daarom werd gefocust op 
de nieuwere gebouwen. Enerzijds zijn er 2 klassen welke gebouwd zijn CDF-gelden. Deze zijn gereed in 
ruwbouw. De school hoopte ook voor de afwerking ervan een beroep te kunnen doen op het CDF-fonds. In 
2009 konden de 2 CDF-klassen inderdaad van een dak worden voorzien.  
Daarnaast zwoegde de gemeenschap al jaren om nieuwe klassen te realiseren. Dit resulteerde in 2 klassen, 
waarvan de fundering en de muren nagenoeg gereed waren. Om deze klassen in gebruik te kunnen nemen, 
concentreerde SBNN zich samen met de school en de gemeenschap zich op deze klassen. In januari 2009 
werden de gevelnokken opgemetseld. Daarna kon het dak worden geplaatst. Om de klassen echt in gebruik 
te kunnen nemen, was het schoolbord het meest essentiële. Daarom werden delen van 2 muren gepleisterd 
zodat met zwarte verf het schoolbord kon worden aangebracht. Hierdoor konden de klassen – ondank het 
ontbreken van de vloer, ramen en deuren, etc. – bij aanvang van het nieuwe schooljaar in gebruik worden 
genomen. De kosten van deze 1e fase (dak) bedroegen 205,050 kshs.  
Eind februari 2009 werd de 2e fase gestart. Deze omvatte het plaatsen van de deur en 5 ramen in 1 van 
beide klassen. De kosten hiervoor bedroegen 36,900 kshs. In juli 2009 werd de 2e klas voorzien van een 
deur en 5 ramen. Dit werk werd uitgevoerd voor het bedrag van 33,400 kshs.  
Tenslotte werd in de maand augustus 2009 reeds 1 van de 2 klassen voorzien van een vloer. Dit kostte 
20,520 kshs. In november 2009 werd ook in de 2e klas een vloer aangelegd. Daarmee is het gebouw – op 
het pleisteren van de muren en de smeervloer na – afgerond.  
Het totale bedrag besteed aan de 2 nieuwbouw klassen bedroeg 314,970 kshs. 
 
Ook de kleuters van Thurdiburuo bleven niet achter. Met de hoop dat in de nabije toekomst een nieuw 
kleuteronderkomen kan worden gerealiseerd op het schoolterrein, werd in 2009 al een extra inspanning 
gedaan voor de kleuters door hun te voorzien van 50 plastic stoeltjes en 6 tafels. Deze kostten tezamen 
16,950 kshs. 
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Het totaal bedrag dat voor infrastructurele projecten in het kader van het Educatieprogramma 2009 ten 
behoeve van de Thurdiburuo Primary School werd uitgegeven, kwam neer op 331,920 kshs. 
 
3.1.1.11. Otho Abwao Primary School  

De Otho Abwao Primary School staat qua onderwijsomstandigheden onderaan de ladder. De school beschikt 
over 8 klassen, waarvan 4 permanent zij het in ruwbouw en 4 gevestigd in een meer dan slecht lemen 
gebouw. Samen werd bekeken wat de beste strategie was om de situatie te verbeteren. Gekozen werd om 
eerst de permanente gebouwen aan te pakken. Van de 4 permanente klassen zijn er 2 gefinancierd middels 
CDF-gelden. Gehoopt wordt om ook voor de afwerking van deze klassen een beroep op dat fonds te kunnen 
doen. 
De andere 2 permanente klassen (ruwbouw) werden gebouwd door de gemeenschap. De kwaliteit was 
echter treurig en wel dusdanig dat als er niet spoedig iets aan gedaan werd deze verloren zouden gaan. 
Daarom werd bij het begin van het jaar direct begonnen met deze 2 klassen op te knappen. Eerst werden 
betonnen pilaren aangebracht om de muren te verstevigen, vervolgens werden ramen en deuren geplaatst. 
De volgende stap was het pleisteren van de muren aan zowel de binnen- als de buitenkant. Als laatste 
werden de vloeren aangebracht. De hele klus kostte 262,830 kshs. 
 
Het totaal bedrag dat voor infrastructurele projecten in het kader van het Educatieprogramma 2009 ten 
behoeve van de Otho Abwao Primary School werd uitgegeven, kwam neer op 262,830 kshs. 
 
3.1.1.12. Mbora Primary School  

De Mbora Primary School mocht in 2009 voor het eerst rekenen op steun van SBNN. De conditie van de 
school was zonder meer slecht. De klassen zijn allemaal permanent, maar daar was ook alles meegezegd.  
Besloten werd om als eerste aan de slag te gaan met het rechter gebouw. Dit omvat 4 klassen en een 
lerarenruimte. In januari 2008 werden de ontbrekende ramen geplaatst en 5 deuren. Vervolgens werden de 
binnenmuren gepleisterd. In juli werd de klus verder gezet. Toen ging men aan de slag met het pleisteren 
van de buitenmuren. Vervolgens werden ook nog 3 klassen voorzien van een vloer.  
Om veiligheidsredenen was voorzien om in het linker gebouw op diverse plaatsen grote en gevaarlijke 
scheuren in de muren te herstellen. Op meerdere plaatsen werden ook steunpilaren aangebracht. Eén 
tussenmuur bleek zo slecht, dat besloten werd deze te slopen en opnieuw op te metselen.  
In totaal werd het bedrag van 331,665 kshs besteed aan de genoemde renovatiewerken. 
 
De kleuters van Mbora zijn gehuisvest in een nabij het schoolterrein gelegen kerkruimte. Bij Mbora bestaat 
de grote wens om de kleuters in de toekomst te kunnen huisvesten in een eigen gebouw op het 
schoolterrein. SBNN hoopt hen daarin spoedig te kunnen bijstaan. In 2009 werd een eerste stap gezet door 
er voor te zorgen dat de kleuters niet langer op de grond hoeven te zitten tijdens schooltijd. Zij kregen 60 
kleine plastic stoeltjes en 20 driehoekige tafeltjes. Deze kostten 25,100 kshs. 
 
Het totaal bedrag dat voor infrastructurele projecten in het kader van het Educatieprogramma 2009 ten 
behoeve van de Mbora Primary School werd uitgegeven, kwam neer op 356,765 kshs.    
 
3.1.1.13. Overige kosten  
Naast de genoemde kosten zijn er nog andere kosten gemaakt met betrekking tot de infrastructurele 
projecten. Deze betroffen met name kosten voor het transport van materialen. Veelal het transport vanaf 
Kisumu naar West-Nyakach. Deze overige kosten bedroegen 79,134 kshs. 
 
 
3.1.2. Kwaliteitsprojecten 

Naast de onderwijsomstandigheden richt SBNN zich samen met haar Keniaanse partners ook steeds meer op 
de kwaliteit van het onderwijs.  
 
3.1.2.1. Training leerkrachten  

Op 26 & 27 februari 2009 vond in een trainingcentrum in Ahero een 2-daagse seminar plaats. Aan deze 
seminar werd deelgenomen door de hoofdonderwijzers, deputies, voorzitters en vertegenwoordiger van de 
ouders van alle 15 scholen. De scholen hadden aangegeven behoefte te hebben aan een training. De 
organisatie van de seminar was een coproductie tussen het Ministerie van Onderwijs en SBNN. De concrete 
organisatie lag in handen van de Area Education Officer, de heer W. Ondoro. SBNN stond in voor de 
financiële ondersteuning.  
In totaal waren er 61 deelnemers. Zij arriveerden op 25 februari 2009 in de late namiddag in het 
trainingscentrum, teneinde op 26 februari in alle vroegte van start te kunnen gaan met de seminar. Het was 
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een intensieve training waarbij veel verschillende onderwerpen de revue passeerden. Er was sprake van het 
opfrissen van informatie, maar ook heel wat nieuwe leerstof kwam aan de orde. De ingehuurde trainers 
wisten - door hun levendige wijze van brengen -  de aandacht goed vast te houden en de informatie op een 
begrijpelijke wijze over te brengen. Op het programma stonden onderwerpen zoals people management, 
time management, discipline, boekhouden, opstellen van een visiedocument, manieren om de gemeenschap 
te betrekken en te motiveren, etc.  
Op 27 maart 2009 bezocht de toenmalige District Education Officer, mevrouw Beatrice Asyago, de seminar. 
Zij hield een toespraak ter motivering en stimulering van de aanwezige leerkrachten en comitéleden.  
Aan het einde van de 2-dagen werd gezamenlijk een evaluatie gehouden. Alom werd de training als zeer 
goed ervaren. De deelnemers gaven aan deze erg gewaardeerd te hebben en vroegen wanneer een vervolg 
zou plaats kunnen vinden. Een enkeling vond dat de hoeveelheid stof aan de hoge kant was voor 2 dagen. 
De weersomstandigheden waren erg warm. De temperatuur in de trainingsruimte liep in de loop van de 
middag erg hoog op.  
Aan het einde van de seminar kregen alle deelnemers een certificaat van deelname, uitgegeven door het 
Keniaanse Ministerie van Onderwijs & SBNN. Deze certificaten weren zeer op prijs gesteld door de 
deelnemers.  
De organisatie van de seminar kostte in totaal 192,360 kshs.  
 
3.1.2.2. Extra boeken voor scholen 

Voor aanvang van het schooljaar 2009 werden alle scholen door SBNN voorzien van een nieuwe voorraad 
boeken. Hiervoor was een bedrag van 100 kshs per kind voorzien. Iedere school kon aan hand van haar 
budget een lijst boeken selecteren, verdeeld over de 8 leerjaren.  
Voor sommige scholen betekenden de donatie boeken dat hun boekenvoorraad meer dan verdubbeld was.  
In totaal werden circa 2.045 boeken aangeschaft voor een totaal bedrag van 473,495 kshs. Daarnaast waren 
er een aantal scholen die naast de boeken ook nog lesmateriaal hadden gekozen, zoals bijvoorbeeld 
wandkaarten, globes, etc.  
In juli 2009 werd vervolgens nog een extra boekdonatie gedaan aan Bala Primary School. Deze school had 
in het voorjaar ten gevolge van een zware storm zware schade opgelopen. Naast het dak dat van het 
schoolgebouw werd afgerukt, werd ook het grootste deel van de boeken verwoest. Om die reden doneerde 
SBNN aan de school 335 nieuwe boeken, voor het totaal bedrag van 117,117 kshs.  
In totaal werd daarmee het bedrag van 590,612 kshs aan boeken aangeschaft. 
 
3.1.2.3. Stimulering bibliotheekwerk  

Sinds 2005 is er een bibliotheek gevestigd op het schoolterrein van de Nyakwere Primary School. Om het 
bibliotheekwerk – en daarmee het lezen – verder te bevorderen in de zone, werd in de 2e helft van 2008 een 
2e branche gestart op het schoolterrein van de Nyong’onga Primary School. Doordat in dat jaar een nieuwe 
ruimte voor de kleuters was gerealiseerd, kwam een klaslokaal vrij dat sindsdien als bibliotheekruimte wordt 
gebruikt. In januari 2009 werd deze ruimte geoptimaliseerd. Zo werd onder andere glas in de ramen gezet. 
In totaal werd aan deze optimalisering een bedrag van 7,700 kshs besteed. Omdat het beschikbare 
meubilair summier was, werd in maart 2009 extra meubilair aangeschaft, te weten: 10 stoelen, 3 tafels en 2 
boekenrekken. Deze meubels kostten 24,000 kshs. 
Naast de boeken die om niet vanuit Nederland aan de beide bibliotheeklocaties werden gedoneerd (veelal 
Engelstalige boeken die via de boekenmarkten van SBNN verkregen worden), werd in januari 2009 de 
bibliotheek van Nyakwere voorzien van 48 nieuwe boeken voor een totaalbedrag van 17,000 kshs. De 
bibliotheek van Nyong’onga kreeg in augustus een donatie boeken van SBNN. In totaal waren dit 59 boeken 
voor een totaalbedrag van 16,020 kshs. Op 9 oktober 2009 werd op de Nyong’onga Primary School een 
boekdonatiedag georganiseerd. Tijdens deze dag zamelden de school 77 boeken in voor de bibliotheek. 
In de Nyakwere bibliotheek was er gedurende het gehele jaar 1 krant voorhanden. Vanaf 1 maart 2009 werd 
ook de vestiging bij Nyong’onga voorzien van een krant. In totaal werd het bedrag van 24,000 kshs besteed 
in verband met het beschikbaar stellen van kranten in de bibliotheken.  
Ter stimulering van het bibliotheekwerk werd in 2009 een totaalbedrag van 88,727 kshs uitgegeven. 
 
3.1.2.4. Extra oefenexamens klas 8 

Om de leerlingen goed voor te bereiden op het eindexamen in klas 8 was vanuit de 15 scholen het verzoek 
voorgelegd aan SBNN om een aantal extra oefenexamens te organiseren. Een testexamen kostte 60 kshs 
per leerling. Aan het begin van het schooljaar 2009 telden de 15 basisscholen 426 leerlingen in klas 8. Om 
deze leerlingen 1 extra examen te kunnen bieden, was een bedrag van 25,560 kshs nodig. SBNN bood 
uiteindelijk 2 extra testexamens aan. Deze kostten tezamen 51,120 kshs.  
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Het eerste extra proefexamen dat werd uitgezet vond plaats aan het einde van het 1e trimester (eind 
maart). De gemiddelde score op deze test was 262. Aan het eind van het 2e trimester bood SBNN een 2e 
extra proefexamen aan. Hier scoorden de leerlingen gemiddeld 270.  
Of de extra testexamens hun vruchten afwierpen, moest blijken uit het officiële KCPE-examen.  
De leerlingen van klas moeten zich in de loop van het jaar officieel laten registreren (en betalen) als 
eindexamenkandidaat. Van de 426 leerlingen die in het begin van het jaar in klas 8 zaten, werden er 
uiteindelijk 339 geregistreerd als eindexamenkandidaat. Dit betekent dat er 87 leerlingen uiteindelijk niet 
deelnamen aan het eindexamen. Aan het 1e extra testexamen namen nog 335 leerlingen deel. Dat was in 
het 1e trimester. Hoofdreden voor het niet deelnemen aan de examens bleek in vele gevallen gebrek aan het 
benodigde budget voor deelname aan de examens. De leerlingen moeten een half jaar (juli) voor het 
examen hun examengeld betalen. Dit vormt voor heel wat kandidaten een probleem. Vaak keren deze 
leerlingen terug naar klas 7 om het volgend jaar opnieuw te proberen. Daarnaast is er ook nog in het laatste 
jaar sprake van drop-outs. Enkele daarvan zijn meisjes die zwanger zijn geraakt.  
Ondanks de extra testexamens bleek het resultaat van de KCPE-examens 2009 tegenvallend. Veel van de 
scholen zagen hun gemiddelde scoren dalen. De gemiddelde score van alle 15 scholen in de Kodingozone 
was 262. Dat is 6 punten minder dan in 2008. Daarbij moet opgemerkt worden dat deze tendens zich in heel 
Kenia toonde. Om de kwaliteit van het onderwijs en daarmee ook de behaalde resultaten bij het KCPE-
examen te verbeteren, wordt vanaf 2010 een ander traject ingezet dan het doen van extra testexamens. De 
aandacht zal meer gaan naar de effectieve lestijd en het management van de school. 
 
3.1.2.5. Monitorings- & trainingscoach 

Met de aanstelling en financiering van een monitorings- en trainingscoach die - in samenwerking met de 
medewerkers van het Ministerie van Onderwijs – wordt nagestreefd dat er op de werkvloer meer ruimte en 
mogelijkheden zijn voor de training en coaching van de leerkrachten, training van de 
schoolmanagementcomités (SMC) en de invoering van een kwaliteitssysteem. De aanstelling van deze coach 
is voorzien met ingang van januari 2010 en maakt daarmee onderdeel uit van het Jaarplan 2010. Doch in 
november / december 2009 zijn de procedures gestart om te komen tot de selectie van de meest geschikte 
kandidaat. De voorselectie is gedaan door het kantoor van de District Education Officer in samenwerking 
met de Area Education Officer. Om de procedure zorgvuldig en breed te kunnen laten verlopen, heeft SBNN 
hiervoor het bedrag van 10,000 kshs beschikbaar gesteld. In de laatste week van december 2009 werden 
door SBNN met de 3 geselecteerde kandidaten gesprekken gevoerd. Op 4 januari 2010 volgde een gesprek 
met het Ministerie van Onderwijs – in persoon van de Districts Education Officer – om de uiteindelijke 
kandidaat te benoemen. Met het ministerie werd overeengekomen om deze functie de titel “Quality 
Assurance Facilitator” te geven. 
 
 

3.1.3. Water, Sanitair & Hygiëne projecten     
In Kenia heeft slechts 42% van de bevolking de beschikking over schoon drinkwater. Het overige gedeelte 
van de bevolking moet leven zonder deze basisvoorwaarde voor een goede gezondheid. In de Kodingzone 
gebruiken de bewoners voornamelijk het water uit de rivier Sondu-Miriu en uit het Victoriameer. Ook water 
uit waterplassen wordt veelvuldig gebruikt. Water dat veel beter is, is regenwater. De ambitie was om op 
dat punt verbeteringen aan te brengen bij de scholen in de Kodingozone. Op de scholen zijn immers vele 
kinderen gegroepeerd en dat is de meest kwetsbare groep als het gaat om het gebruik van slecht 
drinkwater. Het Water, Sanitair & Hygiëne (WSH) project omvat een “software” gedeelte, zijnde het 
bewustwording- en trainingstraject, en een “hardware” gedeelte, zijnde het verstrekken en realiseren van de 
benodigde voorzieningen. Om het beste resultaat te bereiken lopen beide projectgedeelten hand in hand. 
Om op de 15 scholen de problemen op te lossen en de situaties op het gebied van drinkwater en sanitair 
aan te pakken, is een periode van 3 jaar uitgetrokken. Het streven was om in 2009 de situaties met de 
hoogste prioriteit aan te pakken. 
 
Partner voor de uitvoering van het WSH-project is Lake Victoria South Water Services Board (LVSWSB). In 
2008 vond met deze organisatie meermaals overleg plaats om de haalbare verbeteringsmogelijkheden op 
het gebied van drinkwater te bespreken. LVSWSB bereidde vervolgens een projectvoorstel met daaraan 
gerelateerd een uitvoeringsplan voor. Op 24 en 27 februari 2009 werd dit in concept besproken. Vervolgens 
verdiepte LVSWSB haar voorstel en vulde het aan. In mei 2009 was het projectvoorstel definitief en kon met 
de planning van de uitvoering van het project worden gestart. Het project werd opgedeeld in 6 fases. Deze 
fasen zouden stapsgewijs worden uitgevoerd, zodra beschikbare financiële middelen voorhanden waren. In 
juli 2009 kon met de uitvoering van de eerste fase worden gestart. 
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3.1.3.1. Bewustwording- en trainingstraject   
Conform de gesloten overeenkomst is het bewustwording- en trainingstraject dat door LVSWSB wordt 
georganiseerd en gefinancierd. Op 7 oktober 2009 ging dit traject van start met een bijeenkomst van alle 
hoofdonderwijzers uit de Kodingo zone. Daarbij werd informatie verstrekt over het hoe en waarom van de 
bewustwordingscampane. Doch daar LVSWSB het benodigde bedrag voor het volledige traject nog niet 
beschikbaar had, kon dit nog niet verder worden opgestart bij de individuele scholen. Het bedrag werd eind 
2009 ontvangen. Daarmee zijn de voorlichtings- en trainingssessies op de 15 scholen in de Kodingo zone 
ingepland in januari 2010.  
 

3.1.3.2. Watertanks e.d.     

In de maand november 2009 werd in opdracht van SBNN door de firma Watersan een onderzoek gedaan 
naar de kapotte watertanks bij de scholen in de Kodingo zone. Hiervoor werd een bedrag van 28,000 kshs 
betaald. Het rapport dat zij afleverden was compleet en inzichtelijk. Conclusie was dat 13 kapotte tanks 
gerepareerd kunnen worden. Alleen de tank bij de Bala Primary School bleek niet te herstellen.  
Veel defecten zijn – zo blijkt ook uit het rapport – veroorzaakt door slecht onderhoud of onwetendheid. Dat 
onderstreept het belang van de bewustwordingstraining. In 2010 zal daaraan veel aandacht worden 
besteed. 
 
Gekozen is om over te gaan tot reparatie van de kapotte 13 tanks. Dit omdat deze tanks qua capaciteit 
groter zijn dan de nieuwe tanks. Bij het ramen van het benodigde bedrag voor reparatie was er echter niet 
vanuit gegaan dat zoveel tanks te repareren zouden zijn. Daarom bleek het geraamde bedrag niet 
toereikend. Om die reden is geschoven met de budgetten. Om binnen het totaal bedrag te blijven is er voor 
gekozen in deze eerste 4 fasen 3 nieuwe tanks minder te plaatsen. Gezien het overzicht waarin de shortfall 
per school is weergegeven, is er bij de volgende scholen een tank in mindering gebracht: Nyawalo Primary 
School, Nyadina Primary School en Mbora Primary School. In de volgende fasen (5 en 6) zal opnieuw een 
berekening worden gemaakt.  
 
Omdat de reparatie & installatie van de tanks gespecialiseerd werk is, is gezocht naar een geschikte 
aannemer. Daartoe is op 17 november 2009 een contract aangegaan met de firma Watersan. Zij waren/zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering. Daarvoor namen zij een gespecialiseerde aannemer uit Kisumu in de 
arm. Deze maakt wel gebruik maken van lokale werklieden. Lake Victoria South Water Service Board 
verzorgde de supervisie op het werk. Het contract omvatte de eerste 4 fasen van het WSH project – met 
betrekking tot de watertank: dat wil zeggen: reparatie van 13 tanks en het plaatsen van 14 nieuwe tanks – 
elk 5.000 liter. Dit kost in totaal 1.532,970 kshs. Bij de start van de werken werd daarvan 50% betaald, 
zijnde 766,485 kshs. Op 28 december 2009 werd een 2e deel (30%) betaald, zijnde 459,891 kshs. Bij het 
sluiten van het jaar waren reeds 10 tanks geplaatst, was men druk doende met het plaatsen van de 4 
resterende tanks en werd de reparatie van de bestaande tanks opgestart. Het resterende deel van 20% - 
ad. 306,594 kshs – wordt pas na volledige afronding van het project en goedkeuring door Lake Victoria 
South Water Service Board betaald. Verwacht wordt dat eind januari 2010 de eerste 4 fasen van het WSH 
project opgeleverd kunnen worden.  
 
De nieuwe tanks werden bij de volgende scholen geplaatst en reparaties worden als volgt uitgevoerd: 
Nyadina Primary School  2 nieuwe tanks  &  reparatie 2 bestaande tanks 
Obange Primary School  1 nieuwe tank  &  reparatie 1 bestaande tank 
Nyamany’inga Primary School  1 nieuwe tank  &  reparatie 2 bestaande tanks 
Nyong’onga Primary School  1 nieuwe tank  &  aanpassen goten 1 bestaande tank 
Nywalo Primary School   1 nieuwe tank   &  reparatie 2 bestaande tanks 
Sango Buru Primary School 2 nieuwe tanks   &  reparatie 2 bestaande tanks 
Sangoro Primary School  1 nieuwe tank    
Bala Primary School   2 nieuwe tanks 
Onego Primary School   1 nieuwe tank    
Nyadero Primary School  1 nieuwe tank   &  reparatie 1 bestaande tank 
Thurdiburuo Primary School      reparatie 1 bestaande tank 
Mbora Primary School   1 nieuwe tank  &    reparatie 2 bestaande tanks 
 
Het in 2009 betaalde bedrag voor het project van de watertanks bedraagt 1.254,376 kshs. 
 

3.1.3.3. Sanitaire voorzieningen     

Op 22 juli 2009 werd gestart met de uitvoering van de eerste 4 fasen van de geplande sanitaire 
voorzieningen. Beoogd werd om in totaal 60 toiletten (pits) te realiseren in deze fase. Bij de toekenning van 
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toiletten aan de scholen was de ratio leerlingen per beschikbare toiletten bepalend. De scholen met het 
grootste tekort werden als eerste geholpen.  
 
In de periode tot en met 19 augustus 2009 werden de volgende toiletten gerealiseerd: 
 
Sango Buru Primary School 2 x 2 voor jongens 2 x 2 + 1 x 3 voor meisjes 252,700 kshs 
Obange Primary School  3 x 2 voor jongens 3 x 2 voor meisjes   303,240 kshs 
Nyawalo Primary School     1 x 2 voor meisjes    50,540 kshs 
Nyamany’inga Primary School  1 x 2 voor jongens       50,540 kshs 
Bala Primary School   1 x 2 voor jongens  1 x 2 voor meisjes  101,080 kshs  
Nyong’onga Primary School     1 x 2 voor meisjes     50,540 kshs 
Nyadina Primary School  3 x 2 voor jongens  3 x 2 voor meisjes   303,240 kshs 
Onego Primary School      1 x 2 voor meisjes     50,540 kshs 
Nyadero Primary School  1 x 2 voor jongens 3 x 2 voor meisjes   202,160 kshs 
Thurdiburuo Primary School  1 x 2 voor jongens  1 x 2 voor meisjes  101,080 kshs   
Mbora Primary School   1 x 2 voor jongens       50,540 kshs  
 
Het totaal aantal gerealiseerde toiletten kwam daarmee neer op 61 (26 voor jongens & 35 voor meisjes. 
Totale kosten hiervoor bedroegen 1.516,191 kshs.      
 
Het totaal bedrag in het kader van het Water, Sanitair & Hygiëne project werd uitgegeven bedroeg 
2.770,567 kshs.  
 
3.1.4. Overige  

In 2009 kreeg SBNN in Nederland van sportverenigingen en scholen diverse sportsets en T-shirts. Deze 
werden geschonken aan scholen in de Kodingozone en de Bolozone. Zo kreeg de Otho Abwao Primary 
School een sportset voor 7 personen, de Aomo Primary School ontving een set voor 12 personen en de 
Mbora Primary School een sportset voor 9 personen. De Andingo Olasi Primary School kreeg een set van 26 
T-shirts, de Kamtudi school ontving 10 T-shirts en de Onwang’o school 12 T-shirts.  
Bijzonder was de donatie van sporttenues door Voetbalvereniging SDO’63 uit Lamswaarde. Deze werden 
gedoneerd aan de Mbugra, Abwao, Kobongo, Ombugo Primary Schools. Daarnaast konden de volgende 
middelbare scholen worden verblijd met een set sportshirts: Nyong’onga, Sangoro, Abwao, Thurdiburuo, Sint 
Theresa Bolo en Andingo Opanga Secondary Schools.  
Tenslotte werden van Wandelclub De Smokkelaars uit Stekene 395 Tshirts ontvangen. Deze werden 
geschonken aan de Nywalo, Nyadero, Thurdiburuo, Aomo, Mbora, Rachier, Ombugo, Andingo Opanga, St. 
Agnes Obanda, Abwao, Mbugra, Kobongo, St. Theresa Bolo, St. Mairead Oriang’ en Onwango Primary 
Schools. Ook van deze shirts werden er een aantal gedoneerd aan middelbare scholen, te weten aan de 
Obange en de Nyadina secondary schools. 
 
Daarnaast kreeg SBNN een aantal trofeeën van particulieren in Nederland. Ook Ivens Sport uit Sint Jansteen 
ondersteunde SBNN op dat punt. De trofeeën werden aan de scholen in de Kodingozone beschikbaar gesteld 
voor het jaarlijkse sporttoernooi. De finales van dit toernooi vonden plaats op 17 juli 2009.  
Daarnaast loofde SBNN 3 trofeeën uit, welke na afronding van het schooljaar 2009 zullen worden uitgereikt. 
Deze trofeeën zijn bedoeld als extra stimulans en zullen in januari 2010 worden uitgereikt aan de school in 
de Kodingozone met de best overal performance, de school met de beste healthclub en de school die het 
beste scoort wat betreft onderhoud van de schoolgebouwen, -materiaal en –terrein. 
 
Ook werd vanuit Nederland aardig wat lesmateriaal voor kleuters geschonken aan de scholen in Kenia. 
Onder andere de St. Mairead Oriang’, de St. Agenes Obanda, de Nyadina en de Nyadero Primary School 
kregen op die manier materiaal. 
 
Vanuit haar boekenmarkten selecteert SBNN met regelmaat Engelstalige boeken, welke geschikt zijn voor de 
scholen in Kenia. Deze worden door de delegaties op hun reis (pro deo) meegenomen. In 2009 werden in 
totaal circa 400 boeken op deze wijze beschikbaar gesteld en verdeeld over de scholen in de Kodingo en 
Bolo zone. Daarnaast werd op deze wijze de bibliotheek op het schoolterrein van Nyakwere Primary School 
voorzien van 173 extra boeken en de bibliotheek bij de Nyong’onga Primary School ontving 177 boeken. 
 
Read to Grow is een organisatie die boeken schenkt aan kleinschalige ontwikkelingsprojecten. In juli 2009 
ontving SBNN van Read to grow 4.000 Engelstalige boeken. Dankzij contacten met het Catharinafonds 
konden deze boeken onmiddellijk worden vervoerd. De boeken gingen eind november 2009 in een 
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container, welke per schip naar Mombasa werd getransporteerd en vervolgens over de weg naar Nairobi. Bij 
het sluiten van het jaar waren de boeken nog niet aangekomen in Nairobi. Deze worden eind januari 2010 
verwacht en worden dan verdeeld over de 15 basisscholen in de Kondingo zone. Voor het transport van deze 
4.000 boeken is een bedrag van 50,000 kshs verstrekt aan de assistant-chief Seth Oluoch. Hij zal de boeken 
in Nairobi overnemen van de transporteur en zal instaan voor het transport van Nairobi naar Nyakwere. 
 
Bij Biblionef Nederland werd in het najaar 2009 een verzoek ingediend om bibliotheken in de Bolo zone te 
steunen. Op 18 december 2009 mocht SBNN vernemen dat daarover een positief besluit werd genomen. Met 
de steun van Biblionef kan SBNN in 2010 bij de volgende 5 scholen een impuls geven aan het 
bibliotheekwerk: Apondo Kasaye, Rachier, Sint Agnes Obanda, Sint Theresa Bolo en Sint Mairead Oriang’ 
Primary Schools. 
 
3.1.5. 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. De Keniaanse regering had aangekondigd dat het schoolgeld voor het middelbaar onderwijs 
goedkoper zou worden. De overheid droeg dan wel extra bij, maar de scholen voerden bijna allemaal extra 
kosten op. Dat resulteerde er in dat de schoolgelden gelijk bleven of in sommige situaties zelf steeg.  
 
Vanuit Zeeuws-Vlaanderen werden in 2009 nog 2 kinderen op individuele basis gesponsord voor het 
middelbaar onderwijs, te weten: Olivia Anyango Ouwo (4e jaars) en Phoebe Akoth Odiyo (4e jaars). 
SBNN fungeert als intermediair. Wat betreft het schooljaar 2009 werd in totaal 62.084 kshs aan schoolgeld 
en overige kosten betaald via SBNN.  
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3.1.6. Overzicht kosten uitvoering Educatieprogramma 2009  
INFRASTRUCTURELE PROJECTEN 

Obange Primary School 

Renovatie vloeren 2 klassen       34,600 kshs 

Meubilair kleuters       78,925 kshs   113,525 kshs 

Nyawalo Primary School  

Optimaliseren kleuterklas       28,470  kshs   28,470 kshs 

Nyamany’inga Primary School  

Realisatie kleutergebouw      405,430 kshs  405,430 kshs 

Bala Primary School 

Realisatie kleutergebouw      334,190 kshs   

Meubels kleuters       31,000 kshs    

Optimaliseren schoolgebouw      32,400 kshs   397,590 kshs 

Nyong’onga Primary School  

Renovatie vloer 1 klas       47,500  kshs 

Optimaliseren kleuterklas       18,852  kshs   66,352 kshs 

Sang’oro Primary School  

Realisatie kleutergebouw      345,920 kshs   

Meubilair         3,250 kshs  349,170 kshs 

Nyadina Primary School  

Meubilair         84,940 kshs 

Meubilair kleuters       32,000 kshs   116,940 kshs 

Onego Primary School  

Renovatiewerken schoolgebouw      248,370 kshs 

Meubilair         50,000 kshs    

Meubilair kleuters       42,400 kshs    

Realisatie kleutergebouw      343,040 kshs  683,810 kshs 

Nyadero Primary School  

Renovatiewerken schoolgebouw      254,070 kshs 

Meubilair         49,220 kshs    

Meubilair kleuters       29,550 kshs   332,840 kshs 

Thurdiburuo Primary School  

Renovatiewerken schoolgebouw      314,970 kshs   

Meubilair kleuters       16,950 kshs   331,920 kshs 

Otho Abwao Primary School  

Renovatiewerken schoolgebouw      262,830 kshs  262,830 kshs 

Mbora Primary School  

Renovatiewerken schoolgebouw      331,665 kshs  

Meubilair kleuters       25,100 kshs   356,765 kshs 

Overige kosten       79,134 kshs   79,134 kshs 

                  3.531,296 kshs 

KWALITEITS PROJECTEN 
Training leerkrachten         192,340 kshs 
Extra boeken voor scholen       590,612 kshs    
Stimulering bibliotheekwerk      88,727 kshs  
Extra oefen-examens klas 8      51,120 kshs    
Monitoring & trainingscoach       10,000 kshs           932,799 kshs 

 

TOTAAL EDUCATIEPROGRAMMA 2009             4.464.095 kshs                

                (=3.983,755 kshs (Impulsis) + 137,300 kshs DWF + 343.040 kshs Pelgrimshoeve) 
 
WATER, SANITAIR & HYGIENE PROJECTEN  
Bewustwording- en trainingstraject     ----   kshs 
Watertanks e.d.         1.254,376 kshs    
Sanitaire voorzieningen        1.516,191 kshs         2.770,567 kshs  

 

Overige - sponsoring schoolgeld         62,084 kshs      
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3.2. Uitvoering HIV / AIDS programma 2009 

Het HIV/Aidsprogramma 2009 werd in het najaar 2008 door het bestuur van SBNN vastgesteld. 
Het project omvatte: 

- Voorlichting, begeleiding en testen (VCT) 
- Ondersteuning gemeenschapsprojecten 

 
3.2.1. Voorlichting, begeleiding en testen (VCT) 
Sinds 23 oktober 2006 is het VCT Nyakwere operationeel. Het VCT heeft in 2009 haar werk verder gezet. 
Iedereen kan er terecht voor een HIV-test of voor informatie over HIV en Aids. Alle diensten worden gratis 
aangeboden. Daarnaast zijn er ook gratis condooms verkrijgbaar.  
 
Het VCT-werk wordt verricht vanuit de moederbranche in Nyakwere. Hiertoe huurt SBNN een ruimte. 
Daarnaast is er sinds medio 2008 2e branche van het VCT bij de Dispensary Sango Rota - Het Keniaanse 
Ministry of Health stelt daar sinds mei 2008 om niet een ruimte beschikbaar. Eén van de counselors is daar 
tenminste 2 dagen per week, maar gezien de vele mensen die zich daar melden voor een test is het veelal 
vaker. Hiermee is voor de mensen in het noord-westelijke deel van het SBNN-werkgebied de afstand tot de 
VCT verkleind. De dispensary is de enige medische voorziening ter plaatse. De verpleging verwijst patiënten 
waarvan zij het vermoeden hebben dat HIV een rol speelt in het ziektebeeld én zwangere vrouwen door 
naar de VCT-counselors. Sinds er op deze locatie VCT-services worden verleend, zijn er ook andere 
organisaties die diensten hebben toegevoegd aan de dispensary.  
 
Reeds meerdere jaren tracht SBNN middels lobywerk ART’s (aidsremmers) meer toegankelijker voor de 
inwoners van het SBNN-werkgebied. Het meest dichtbij gelegen ziekenhuis waar zij tot dusver terecht 
kunnen voor deze ART’s is in Pap-Onditi. De verplaatsingskosten vormen voor velen een probleem, met 
name daar deze rit meermaals gemaakt moet worden.  
ART’s worden enkel verstrekt vanuit een zogenaamd Patience Service Centre (PSC). Deze vind je onder 
andere in dispensaries en ziekenhuizen. In de Dispensary Sango Rota, waar SBNN de 2e branche van de VCT 
heeft, is sinds enige tijd een PSC operationeel. In een PSC wordt het persoonsdossier bijgehouden en 
worden de medische ontwikkelingen gevolgd (bijv. lichaamsgewicht etc.).  
In de maand mei 2009 was het eindelijk zover: In de dispensary te Sango Rota worden door ICAP, zijnde 
het Internation Center for Aids Care and Treatment Program, pro deo ART’s verstrekt. 
Sinds juni 2009 worden er daarnaast 1 dag per week besnijdenissen bij mannen uitgevoerd. Deze 
behandeling verlaagt de kans op besmetting met het HIV-virus en is derhalve in een gebied waar het 
besmettingspercentage hoog is, een welkome aanvulling. Tenslotte is ook CDC met regelmaat aanwezig in 
de dispensary te Sango Rota. Hun diensten betreffen met name de strijd tegen malaria. 
 
Gezien de toenemende diensten bij de dispensary groeit deze uit zijn jasje. De besnijdenissen worden in 
tenten uitgevoerd en vaak moeten ruimten gedeeld worden. Om die reden heeft SBNN er voor gekomen de 
helpende hand te bieden en een extra ruimte te bouwen op het terrein van de dispensary.  
Dit terrein is eigendom van het Ministerie van Gezondheidszorg. Op 14 augustus 2009 werd een 
memorandum ondertekend door zowel het Ministerie als het comité van de dispensary als SBNN, inzake het 
gebruik en de doelstelling van deze nieuwe ruimte. Overeengekomen werd dat deze ruimte wordt gebruikt 
voor VCT-werk cq. voor werk gerelateerd aan de strijd tegen aids. 
Op 15 augustus 2009 werd vervolgens gestart met de 1e fase van de bouw, zijnde de fundering en de 
muren. Fase 2 (dak- en pleisterwerken) werd uitgevoerd in november. Na afronding van deze fase namen 
de VCT-counsellors de ruimte in gebruik. Eind december werd de ruimte afgewerkt. De totale kosten voor de 
nieuwe ruimte bedroegen 223,865 kshs. 
Door de verhuizing van de counsellors naar de nieuwe ruimte is er een ruimte vrij gekomen in de dispensary 
die nu kan worden gebruikt voor andere diensten. 
Het definitieve settelen van de VCT op het terrein van de dispensary Sango Rota past in het door SBNN 
uitgestippelde beleid om te komen tot de integratie van de VCT in bestaande gezondheidsfaciliteiten. In 
eerste instantie leek daarvoor de in aanbouw zijnde dispensary Sang’oro in beeld te zijn. Doch de realisatie 
van deze dispensary ligt al ruime tijd stil en er is geen uitzicht op voortgang. 
 
In 2009 werden in totaal 3.585 personen (1.706 mannen & 1.879 vrouwen) getest. 185 mannen en 507 
vrouwen bleken positief. In totaal komt dit neer op het hoge besmettingspercentage van 22,1%. Van de 
3.585 in 2009 geteste personen werden 730 personen in de moederbranch in Nyakwere getest, 1.325  
personen werden in de 2e branche te Sango Rota getest en de resterende 1.530 werden tijdens veldwerk 
getest.  
Sinds de start van het VCT-werk in het gebied zijn nu 6.379 mensen getest. 
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Het VCT staat onder toezicht van DASCO, gevestigd in Ahero. De counselors dienen maandelijks 
verantwoordingen af te leggen aan DASCO en registers over te leggen. Daarnaast brengt DASCO circa 2 
controlebezoeken per jaar aan het VCT. Daarnaast werd in 2009 het VCT ook bezocht voor een controle 
door de provinciale inspectie. Ook hun beoordeling was positief. De kosten voor het verlengen van de 
benodigde vergunning bedroegen 5,800 kshs. 
 
In het VCT waren in 2009 2 counselors werkzaam, te weten Caren Ouko en Raphael Kissinger. Hun 
salariskosten bedroegen 264,000 kshs. Het werkbudget bedroeg 24,000 kshs. Voor de pensioenvoorzieningn 
van de beide counselors werd het bedrag van 4,800 kshs betaald. Daarnaast is er een vrijwilige receptionist, 
Mercy Auma Odhiamboo. Zij kreeg een onkostenvergoeding in 2009 van in totaal 12,000 kshs.  
 
Om hun kennis up to date te houden en uit te breiden volgden de counselors in 2009 diverse trainingen en 
cursussen. Caren Ouko volgde een cursus door-to-door testing. Deze cursus werd aangeboden en betaald 
door Liverpool. Daarnaast startte Caren met een opleiding voor Higher Diploma Physcological Counselling 
aan het Kenya Institute of Professional Counselors in Kisumu. Deze opleiding omvat 5 delen. Het eerste deel 
vond plaats in de maand april 2009, het 2e deel in augustus 2009 en het 3e deel in december 2009. De 
totale kosten voor deze opleiding bedroegen in 2009 71,500 kshs. In 2010 volgen nog 2 delen. Die kosten 
nog 37,000 kshs. 
Raphael Kissinger startte in oktober 2009 met de opleiding Diploma in HIV and Aids counseling and testing – 
clinical settings. Deze opleiding wordt verzorgd door Liverpool VCT, Care & Treatment en vindt plaats in 
Nairobi. Deze opleiding bestaat uit 4 delen. De totale kosten voor deze opleiding bedroegen in 2009 68,000 
kshs. In 2010 volgen nog 3 delen. Die kosten nog 70,000 kshs.  
Ook de vrijwillige receptionist, Mercy Auma, nam in 2009 deel aan een cursus. In april volgde zij een curcus 
VCT counselling aan het Lake Institute of Tropical Medicine te Kisumu. Deze curcus als aanvulling op door 
haar reeds eerder gevolgde opleidingen, maakte haar bevoegd om – naast het counsellen - ook aidstesten af 
te nemen. Een welkome aanvulling voor de werking van het VCT. Zeker omdat er in 2009 getest werd in het 
VCT Nyakwere, in de branch te Sango Rota maar ook veelvuldig in het “veld” of huis-aan-huis. De cursus die 
Mercy Auma volgde kostte 20,000 kshs.  
In totaal besteedde SBNN daarmee in 2009 het bedrag van 159,500 kshs aan opleidingen.  
Naast de betaalde opleidingen werden de counsellors ook meermaals in de gelegenheid gesteld een 
opleiding te volgen dankzij de steun van met name Liverpool VCT en de Omega Foundation. In juni 2009 
volgde Caren Ouko een 5-daagse curcus couple counseling. De kosten hiervan bedroegen 72,000 kshs en 
werden gedragen door Liverpool VCT. Diezelfde maand bood de Omega Foundation een “refresh” cursus 
counseling aan. Deze 2-daagse cursus werd gevolgd door Raphael Kissinger. De Omega Foundation nam de 
kosten ad. 24,000 kshs voor haar rekening. In juli 2009 bood Liverpool VCT opnieuw een cursus aan. Caren 
volgde deze cursus. Het thema van deze 5-daagse cursus was deur-tot-deur testen. Liverpool betaalde de 
kosten van deze cursus, zijnde 42,000 kshs.  
 
In 2009 werd 28,000 kshs betaald voor de huur van het gebouw. Er werd 16,000 kshs gespendeerd aan het 
optimaliseren van de VCT. Het gebouw werd onder andere in juli 2009 aan de buitenzijde geheel 
herschilderd.  
 
De National Aids Control Council (NACC) faciliteert de strijd tegen HIV and Aids onder andere door middel 
van Community Aids Control Committees (CACC). In 2009 dienden de counselors een 2e projectvoorstel in 
bij CACC . Ook dit voorstel werd goedgekeurd. In het voorjaar 2009 werd een bedrag ad. 70,300 kshs 
verkregen, waardoor het mogelijk was opnieuw een extra boost te geven aan het communitywerk in het 
gebied. Ook ditmaal werden daarbij mensen uit de gemeenschap betrokken om samen met de counselors 
mensen te sensibiliseren, voor te lichten en uiteindelijk ook te testen. De posttestgroepen spelen hierbij ook 
een belangrijke rol. De counselors hebben met regelmaat bijeenkomsten met deze groepen. 
In november 2009 werd opnieuw door de counselors een aanvraag ingediend bij het CACC. Om de aanvraag 
goed te laten formuleren werd doorvoor externe hulp ingeschakeld. SBNN betaalde hiervoor het bedrag van 
5,000 kshs. De besluitvorming omtrent de aanvraag wordt afgewacht. Doch wanneer deze positief zou zijn, 
kan opnieuw een extra inzet worden gegeven aan het bewustwordingstraject in het gebied.  
 
Het kantoormateriaal werd in 2009 grotendeels pro deo aangevoerd vanuit Nederland, daardoor kon worden 
volstaan met een bedrag van 14,730 kshs.  
 
Nadat een aantal jaar achter elkaar een open dag was georganiseerd, werd in 2009 ingesprongen op zich 
voordoende activiteiten in het gebied. Zo werden op 17 juli 2009 tijdens de finales van de sportcompetitie 
van de basisscholen in de Kodingo zone vele personen voorgelicht over het HIV-virus en werden maar liefst 
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130 personen getest. In september 2009 werden dezelfde diensten verleend tijdens de culturele dag in de 
regio. Daarbij lag de nadruk op voorlichting. De kosten voor deze activiteiten bedroegen in 2009 in totaal 
17,500 kshs. 
 
Het totaal gespendeerde bedrag voor en mbt het VCT omvatte 775,195 kshs. 
 
3.2.2. Support diverse groepen in gebied   

In het SBNN-werkgebied zijn diverse groepen actief. Zo zijn er vrouwengroepen, die samen trachten hun 
zorgen te delen of die proberen samen een klein business project op te zetten. Er zijn jeugdgroepen die zich 
bezighouden met landbouwprojecten en/of die zich inzetten op het gebied van Aidsvoorlichting in de vorm 
van zogenaamde peereducatie. Tenslotte zijn er de opvanggroepen voor kinderen. 
Al deze groepen kunnen rekenen op de sympathie van SBNN. Immers stuk voor stuk trachten zij zich in te 
zetten voor hun eigen gemeenschap. SBNN meent dat ontwikkelingshulp met name helpt als de 
gemeenschap betrokken wordt en er haar motivatie in vindt om zelf actief te zijn.  
 
In 2009 ontving SBNN het verzoek van het Community Learning Resource Centre (CLRC), gevestigd bij de 
Thurdiburuo Primary School. Deze groep houdt zich bezig met allerlei vormen van volwassenenonderwijs. 
Naast het aanbieden van lees- en schrijfcursussen aan analfabeten of volwassenen die moeite hebben met 
lezen en schrijven, doet de groep gezamenlijk een landbouwproject en leren zij elkaar allerlei vormen van 
handwerken. Verder worden activiteiten georganiseerd om bewustzijn te creëren over aids en over 
bijvoorbeeld familieplanning.  
Als stimulering voor het lees- en schrijfonderwijs voor volwassenen, bood SBNN deze groep in 2009 een 
aantal boeken aan ter waarde van 1,290 kshs. Daarnaast ontving de groep een sportsets voor 8 personen. 
Deze set had SBNN in Nederland gratis ontvangen van een bedrijf. Via Wandelclub De Smokkelaars uit 
Stekene verkreeg SBNN T-shirts, waarvan er 45 aan deze groep werden verstrekt. Met deze shirts 
identiferen de leden zich nu als lid van de groep. 
Medio 2009 mocht de groep van het Keniaanse Ministerie van Sociale Zaken een bedrag ontvangen, hetgeen 
hen in staat stelde een gebouw te realiseren. Dit gebouw bestaande uit 1 klaslokaal en 2 kleinere ruimten, 
werd gebouwd op een perceel grond dat door de firma Kengen beschikbaar werd gesteld. Met het bedrag 
kon het gebouw in ruwbouw worden neergezet. Omdat de ramen en deuren ontbraken, kon het echter nog 
niet worden afgesloten. Daarmee was het nog lastig functioneren. Materialen dienden steeds mee te worden 
genomen. Om de groep daarin tegemoet te komen, schonk SBNN in november 4 ramen en 1 deur aan de 
groep. Dankzij de cement die daarbij werd gegeven, kon eind november het gebouw dusdanig worden 
afgewerkt dat het tenminste kan worden afgesloten en de groep haar materiaal veilig kan opbergen. Het 
totaal bestede bedrag door SBNN bedroeg hiervoor 28,880 kshs. 
 

Het totaal gespendeerde bedrag mbt de diverse groepen omvatte 30,470 kshs. 
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3.2.3. Overzicht kosten uitvoering HIV / AIDS programma 2009 

 

 

VOORLICHTING, BEGELEIDING EN TESTEN (VCT) 

Salariskosten counselors     264,000 kshs 

Pensioenregeling counselors           4,800 kshs   

Onkostenvergoeding vrijwillige receptionist   12,000 kshs 

Trainingsbudget counselors     159,500 kshs 

Huur VCT-ruimte        28,000 kshs 

Optimalisering kantoor         16,000 kshs 

Werkbudget         24,000 kshs 

Kantoormaterialen          14,730 kshs  

Activiteitenbudget          17,500 kshs 

CACC-voorstel, DASCO-vergunning     10,800 kshs 

 

Bouw VCT-ruimte bij Dispensary Sang’oro    223,865 kshs 

 

 Subtotaal        775,195 kshs  

 

 

STEUN AAN DIVERSE GROEPEN IN HET GEBIED  

Vrouwen-, jeugd-, posttest en opvanggroepen voor kinderen    30,470 kshs 

 

 

          ========= 

 

TOTAAL         805,665 kshs  
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3.4. Werkingskosten Kenia 

In Kenia had de stichting een rekening bij I&M bank te Kisumu. De bankkosten van de rekeningen in Kenia 

bedroegen 700 kshs.   

Daarnaast waren er in Kenia nog werkingskosten zoals portokosten, kopieën, etc., ad. 3.293 kshs. Verder 

werden er voor een bedrag van 13,250 kshs curiosa aangeschaft, welke vervolgens tijdens activiteiten in 

Nederland werden gebruikt.  

De totale werkingskosten in Kenia bedroegen in 2009: 16,543 kshs.  

 

 
 

 

 

 

3.5. Financieel overzicht Kenia  
 

2009 Stichting Buru Nyakwere Nederland - Keniaanse rekening 

                  IN            UIT 

Kenia balans   4.927.509,85 kshs   
     
Overboeking Aqua for All dd. 
19 juni 2009     3.438.820,00 kshs   
Overboeking SBNN dd. 19 juni 
2009  652.838,95 kshs   
Overboeking SBNN dd. 19 juni 
2009  220.448,84 kshs   
Overboeking projecten 2010 
dd. 28 november 2009   2.113.122,20 kshs   
Rente d.d. 27 juni 2009  42.432,47 kshs    
Rente dd. 30 oktober 2009  31.065,76 kshs   
       
Uitvoering 
Educatieprogramma    4.464.095 kshs 
Sponsoring schoolgeld     62.084 kshs 
Uitvoering HIV-programma     805.655 kshs 
Uitvoering WSH-programma              2.770.567 kshs      

Werkingskosten     3.293 kshs 
Excursie      154.700 kshs 
Read to Grow      50.000 kshs 
Curiosa      13.250 kshs 

       

TOTAAL    11.426.236 kshs  8.323.644 kshs 

       

Saldo eind 2009 
    

                  

3.102.592 kshs 

  

 
 

Opmerking: 

Op 4 december 2009 werd een bedrag ad. € 30.283,-- door SBNN gestort naar de rekening van Edukans 

(Impulsis) voor de projecten 2010. Dit bedrag zal – conform de overeenkomst met Impulsis – verdubbeld 

worden en doorgestort worden naar de rekening van SBNN in Kenia. Bij het sluiten van het jaar was het 

totale bedrag € 60.566,-- daar echter nog niet ontvangen. 
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4. Samenvatting & conclusie 2009 
 
2009 was het jaar waarin SBNN haar 5e verjaardag vierde. Het lustrumjaar werd op meerdere punten een 
feestelijk jaar. Zowel de concrete uitvoering van de projecten als de werking van de stichting in het 
algemeen verliepen meer dan voorspoedig. 
In het jaar 2009 konden samen met de lokale gemeenschap in Kenia prachtige projecten worden uitgevoerd. 
Deze projecten ondersteunen de gemeenschap in het algemeen en op het gebied van onderwijs en de strijd 
tegen het hiv-virus in het bijzonder.  
 
Sinds meerdere jaren mag SBNN vertrouwen en bouwen op Impulsis. Ook in 2009 steunden zij SBNN niet 
enkel financieel op bijzondere wijze, maar gaven zij ook wederom goede raad welke SBNN en haar lokale 
partners ter harte namen en daarmee in de praktijk hun voordeel deden.  
2009 was een gelukzalig jaar wat betreft bijzondere donaties en giften. Ook de magnifieke bijdrage van 
Aqua for All in het kader van Wandelen voor Water mag daarbij niet onvermeld blijven. Hierdoor – en 
dankzij de donatie van de Rotary Hulst in 2008 – kon een vliegende start maken met het Water, Sanitair & 
Hygiëne project.  
 
De inzet en de steun van velen in Zeeuws-Vlaanderen en het Belgische Waasland is voor SBNN essentieel. 
Zij zijn de schouders onder het werk en zorgen voor fondsenwerving en sensibilisering in Nederland/België. 
De vrijwilligerspool bleef in 2009 op sterkte en het SBNN-bestuur werd met 1 lid uitgebreid. 
In 2009 werd bijzondere aandacht besteed aan de capaciteitsopbouw van de overzeese partners. Naast het 
veelvuldig uitwisselen van informatie, ideeën en ervaringen tussen de diverse partners, werd onder andere 
een seminar georganiseerd voor schoolbestuurders en leden van de schoolcomité’s. Ook werd extra 
geïnvesteerd in opleidingen voor de medewerkers van het VCT-kantoor. 
 
SBNN streeft er steeds naar haar kosten zo laag mogelijk te houden, zodat een zo groot mogelijk percentage 
van de ingezamelde fondsen ook daadwerkelijk aan de projecten in Kenia kan worden besteed. De stichting 
kent geen personele of overheadkosten zoals vliegtuigtickets, visumkosten, verblijfkosten, etc. Daardoor 
slaagde SBNN er in 2009 opnieuw in haar werkingskosten laag te houden. Deze bedroegen in 2009 nauwelijks 
0,5% van de kosten. Daarnaast werd ook nog eens 0,5% van de kosten aangewend voor de aankoop van 
promotionele zaken zoals een banner, potloden en pennen. Als je beide optelt komt dat op 1% van de kosten.  
SBNN kon met andere woorden 99% van haar inkomsten besteden aan de uitvoering van de projecten en 
eventueel daaraan gerelateerde voorlichting in Nederland.  
 
SBNN haalde in 2009 ruim € 97.000,-- op aan inkomsten. Grosso modo kwam die € 97.000,-- als volgt tot 
stand: € 655,-- aan rente, € 52.000,-- aan donaties (inclusief ruim € 14.000,-- die 7 vrijwilligers betaalden 
voor een reis naar het werkgebied van SBNN, ruim € 17.000,-- door activiteiten en acties en een storting van 
bijna € 27.000,-- door Aqua for All /Wandelen voor Water. 
 
Wat betreft de uitgaven werden de meeste gelden besteed aan de programma’s van SBNN. Zo werd het 
educatieprogramma dat ingediend werd bij Edukans /Impulsis uitgevoerd voor een totaal bedrag van 
3.983.755 kshs (begroot 3.950.000 kshs, dus een kleine overschrijding van 33.755 kshs) en werden de 
budgetten van het Derde Wereld Fonds (137.300 kshs) en Stichting Pelgrimshoeve (171.520 kshs + 171.520 
kshs van SBNN) gebruikt voor respectievelijk meubilair en klaslokaal voor kleuters. Voor onderwijs werden 
voor 4.464,095 kshs aan projecten uitgevoerd. Wat betreft AIDS/HIV werd voor 805,665 kshs besteed. Voor 
het Water, Sanitair en Hygiëneproject werd 2.770,567 kshs besteed. Daarmee werden de eerste 4 fasen 
bijna afgerond. Overige gelden werden besteed aan de sponsoring van 2 studenten, aankoop curiosa, de 
verscheping van boeken van Read to Grow, excursie van de vrijwilligers en werkingskosten (bank, 
portkosten,…). In totaal werden dus voor ruim 8,3 miljoen kshs aan projecten gerealiseerd. 
 
Op 3 december 2009 ondertekende SBNN een contract met Impulsis betreffende haar jaarprogramma 2010. 
Op diezelfde dag stortte SBNN een bedrag van € 30.283,-- naar Edukans. Dit bedrag is integraal bestemd 
voor de uitvoering van projecten in 2010. Edukans zou dit bedrag vermeerderd met haar 50% doorstorten 
naar de Keniaanse rekening van SBNN. Doch bij het sluiten van het jaar 2009 was het bedrag daar nog altijd 
niet ontvangen.  
 
 


