
 1 

 

 
JAARVERSLAG 2013 

 

Versie februari 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 2 

 
 
Inhoudsopgave: 
 

1.  Inleiding        blz 3 
 

2. Werking in Nederland 2013      blz 3 
 

2.1. Bestuur       blz.3 
2.2. Inkomsten Nederland 2013     blz 4 

2.3. Kosten Nederland 2013     blz 5 

2.4 . Financieel overzicht werking Nederland    blz 5 
 

3. Werking in Kenia 2013       blz 6 
 

3.1. SBNN Kenya           blz 6 

3.2. Kwaliteitsprojecten      blz 7 
3.5. Gezondheidsprojecten      blz 10 

3.6. Onderwijsomstandigheden     blz 10 
3.7. Overige        blz 17 

3.8. Financieel overzicht werking Kenia     blz 17 
 

4. Samenvatting & conclusie 2013      blz 18 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
1. Inleiding  
 
De Stichting Buru Nyakwere Nederland (SBNN) zet zich sedert 2004 in voor het gebied rondom het 

Keniaanse dorp Nyakwere, meer bepaald de gehele onderwijsdivisie West-Nyakach, in het westen van 

Kenia, nabij het Victoriameer.  
 

In 2013 werkte SBNN aan de hand van het bij Impulsis/Edukans ingediende programma 2012-2013 
met een totaal aan 120.000 euro voor projecten, waarvan 45.000 euro in 2013. Alle projecten werden 

net zoals voorgaande jaren ter plaatse onder toezicht van het stichtingsbestuur en in nauwe 
samenwerking met de lokale gemeenschap, SBNN Kenya, de diverse schoolcomités en het Keniaanse 

Ministerie van Onderwijs uitgevoerd. Een overzicht van de in 2013 uitgevoerde projecten is terug te 

vinden in Hoofdstuk 3.  
 

Uiteraard werden in Nederland weer fondsen geworven om de projecten te kunnen uitvoeren. Zie 
hiervoor hoofdstuk 2. Op bestuurlijk vlak verliep het jaar 2013 rustig. Het nieuwe bestuur heeft zich 

rustig kunnen inwerken en er zijn op bestuurlijk vlak geen problemen geweest. De in 2011 ingezette 

versnelling van verdere verzelfstandiging van de lokale partner SBNN-Kenya werd in 2013 verder 
doorgezet. SBNN-Kenya heeft in 2013 via het leercentrumm voor de eerste maal zelf geld verdiend. 

Dat zal in de toekomst gebruikt worden voor de projecten.  
 

2. Werking in Nederland 2013 
 
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. Bestuur SBNN 
 

Het leven aan de oevers van het Victoriameer in Kenia is niet te vergelijken met het leven in het 
Nederland. Het verschil is te groot. Om die reden werd SBNN op 18 mei 2004 in Hulst opgericht. 

Sindsdien probeert zij ’t verschil te verkleinen, door het uitvoeren van praktische projecten.  In 2004 
werd gestart met de steun aan 2 basisscholen. Anno 2014 bouwt SBNN aan de toekomst van de 

ongeveer 10.000 kinderen van 28 basisscholen. Qua infrastructuur heeft de stichting tot doel dat elke 

van de 28 publieke lagere scholen in zijn werkgebied in 2015 over minstens 8 permanente klaslokalen 
en 2 volwaardige kleuterklassen beschikt. Andere speerpunten van SBNN zijn schoon drinkwater, strijd 

tegen HIV, sanitair en hygiëne.  
 

SBNN ontvangt vele donaties van individuen en organisaties. Daarmee heeft SBNN de  afgelopen 

jaren vele infrastructurele projecten gedaan in de scholen, zoals de bouw, renovatie en afwerking van 
klaslokalen, bouw van toiletten, aanleg van watertanks etc.  

Sinds een aantal jaren zet SBNN zich ook in voor verbetering van de kwalititeit van het onderwijs door 
training van leerkrachten en leden van de schoolbesturen.  Vorig jaar werd in het werkgebied van 

SBNN daarom een leercentrum gebouwd.  
 

Reeds meerdere jaren wordt SBNN in haar werk ook gesteund door Impulsis, het loket voor 

ontwikkelingssamenwerking in Nederland. Naast advisering staat Impulsis in voor een deel van het 
benodigde budget. Reeds meerdere jaren achtereen steunen zij onze infrastructurele projecten, 

sportcompetitie, de onderwijskundige activiteiten,  de kwaliteitsprojecten en alle trainingsactiviteiten. 
Concreet houdt dit in dat zij in staan voor 1/3 van de benodigde fondsen voor de projecten. Daarbij 

dient opgemerkt dat SBNN geen personele of overheadkosten heeft, zoals vliegtuigtickets, 

visumkosten, verblijfkosten, etc. De werkingskosten bedragen sinds de start van SBNN slechts 
gemiddelde 1,5% van onze inkomsten.  

 
In januari 2013 is het bestuur bijna volledig vernieuwd en werden 3 nieuwe bestuurleden benoemd. 

Samen met de penningmeester, Dirk Van Bunder vormen zij nu het nieuwe bestuur van SBNN.  
Samenstelling van het huidig bestuur, bestaande uit 4 personen:  

- Dirk Van Bunder, toegetreden tot bestuur bij oprichting:functie=penningmeester. 
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- Ludi Aerts, toegetreden tot het bestuur op 24 januari 2013: functie = voorzitter. 
- Piet van Hauten, toegetreden op 24 januari 2013: functie = vice-voorzitter 

- Henda Khemaja , toegetreden op 24 januari 2013; functie = secretaris 
 

Het bestuur kwam in 2013 4 keer bij elkaar; namelijk op 24 januari, 9 april, 19 juni en 9 december. 

 
De eind 2011 uit de lucht gehaalde SBNN website en het daaraan gekoppelde emailadres, werd in 

2013 terug op het internet geplaatst. In 2013 is SBNN er namelijk in geslaagd om de domeinnaam die 
een tijdje geblokkeerd was terug te kopen. De website is van nul terug opgebouwd en terug 

bereikbaar op www.sbnn.nl. Ook het emailadres info@sbnn.nl is terug in werking, net zoals het 

andere email adres sbnnkenya@gmail.com.  

 
Het nieuwe bestuur zet meer in op de verantwoordelijkheid en inspanningen van de lokale partner 
dan in het verleden. SBNN heeft er bewust voor gekozen om te werken vanuit de lokale structuur 

gereguleerd door de Keniaanse overheid en van daaruit hulp te bieden. Dit met name om te 

vermijden dat er parallelle structuren ontstaan die mogelijk conflicteren met de bestaande en 
gehanteerde onderwijssystemen. SBNN is van mening dat daardoor de hulp het best tot zijn recht 

komt, het meest duurzaam zal zijn en samenwerking (met lokale partners) bevordert. SBNN speelt 
daarbij meer een ondersteunende en regiserende rol ten dienste van SBNN Kenya en helpt hen met 

name in het vinden sponsoren voor specifieke projecten. 

Dat wil niet zeggen dat SBNN niet actief is in Nederland. Sensibilisering, voorlichting en 
fondsenwerving worden nog altijd gedaan. De activiteiten in Nederland maken de werking in Kenia 

immers mogelijk. SBNN krijgt daarbij de hulp van vele partners en symphatisanten. 
 

2.2. Inkomsten Nederland 2013 

 

Om haar doelstelling te bereiken, zamelde SBNN ook in 2013 financiële middelen in. Er wordt daarbij  

samengewerkt met andere organisaties. Eind 2011 kreeg SBNN van Impulsis voor de uitvoering van 

haar Actieplan 2012/2013 de officiële beschikking. Impulsis gaf voor de uitvoering van de projecten in  

2012 € 30.750,-- op een totaal van € 75.000,--. Begin 2013 ontving SBNN de de goedkeuring van 

haar aan Impulsis gegeven verantwoording over de projecten van 2012 (zie het jaarverslag 2012). Er 

werd geen accountantsverklaring afgegeven. Er zal een verklaring afgegeven worden voor het totale 

programma 2012-2013.  

In 2013 gaf Edukans / Impulsis € 15.000,-- op een totaal van € 45.000 aan projecten van SBNN. Een 

eerste schijf van 30.000 euro (20.000 van SBNN en 10.000 van Edukans) werd reeds in 2012 

overgemaakt naar SBNN Kenya. De resterende 15.000 euro (10.000 van SBNN en 5000 van Impulsis) 

werd in de loop van 2013 naar Kenia gestort. 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.  

 

In 2013 kreeg SBNN naast de bijdrage van Impulsis/Edukans donaties van: 

-Heijmerink Reith Stichting t.w.v € 5.500,--  (voor afwerking 4 klaslokalen Andingo Olasi PS & Bouw 

kantoor Kamtudi – zie hoofdstuk 3) 

-Stichting Pelgrimshoeve t.w.v. € 1.500,-- (bouw 

klaslokaal Ombugo PS – zie hoofdstuk 3) 

-Marthe van Rijswijk Foundation t.w.v. € 6.000,-- (voor 

bouw klaslokaal en kantoor Thurdiburuo PS  & 1 klas 

Abwao PS- hoofdstuk 3) 

-Dr. Hofsteestichting t.w.v  € 2.655,-- (bouw 

kleuterlokaal in een nog nader te bepalen school in 

2014- waarschijnlijk wordt dat de Andingo Opange PS) 

 
Andere partners van SBNN zijn de gemeente Hulst, NCDO, Provincie Zeeland, Rabobank  

(Share4more &Stimuleringsfonds), Biblionef, Read to Grow, Stichting het Graalhuis, Derde Wereld 

Fonds Atos Origin, Goede Doelenwinkeltje en Stichting Bouw voor Bouw en Vereniging Trein 8.28 
H.IJ.S.M.  

Met eigen acties (o.a quiz en verkoop keniaanse spulletjes) werd € 715,-- verdiend.  

 

http://www.sbnn.nl/
mailto:info@sbnn.nl
mailto:sbnnkenya@gmail.com
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2.3. Kosten Nederland 

 

De bankkosten voor de rekening van de stichting bij de Rabobank te Hulst bedroegen door een aantal 

kortingen van de bank in 2013 slechts € 11,87,-. De secretariaatskosten beperkten zich tot een klein 

bedrag aan portkosten van € 2,70-. De overige kosten werden gedoneerd door de bestuursleden.  

Er waren in 2013 geen kosten voor Kamer van Koophandel en accountant.  

De totale werkingskosten in Nederland bedroegen in 2013 derhalve slechts: € 14,57,-- 

Daarnaast werden een paar zaken voor het computercentrum in Kenia gekocht t.w.v. € 130,59,- 

(spandoeken, batterijen en webcam), werd voor het sportprogramma € 13,89- (medailles) besteed en 

werden schommels voor de kleuterklassen gekocht (€ 71,91-).  

In totaal werden voor Kenia producten gekocht ter waarde van € 216,39,--. 

 

2.4. Financieel overzicht 2013 werking Nederland  

 
Bovenstaand trof u een overzicht van de verkregen subsidies, een overzicht van donaties en een 

opsomming van de acties en activiteiten in 2013. De balans op de lopende rekening van SBNN was bij 

afronding van het jaar 2012 € 71,08-. Het saldo op de spaarrekening van SBNN was op 31 december 

2012 € 200,18. Aan rente werd op 1 januari 2013 een bedrag ad. € 460,70- ontvangen aan rente.   

In het jaar 2013 genereerde SBNN via de subsidies, donaties en eigen acties in totaal het bedrag ad. 

€21.370,- (zie 2.2). Dit in Nederland gegenereerde geld wordt in Kenia ingezet voor diverse projecten 

ter realisatie van de strategische agenda 2015 van SBNN (zie hoofdstuk 3). Aan werkingskosten werd 

€ 14,57,- betaald. Voor de aankoop van materiaal voor Kenia werd in totaal €216,39- besteed. 

 

Baten Lasten 

Stand lopende rekening 1 januari €  71,08 Uitg. Kenia (programma 2013) € 15.000,-- 

Stand spaarrekening 1 januari € 200,18 Storting Edukans (voor 2014) € 6.667,--  

Rente op spaarrekening € 460,70 Algemene kosten  €14,57   

Heijmerink Reith Stichting € 5.500,--  Overige kosten (voor Kenia)   € 216,39 

Stichting Pelgrimshoeve € 1.500,-- TOTAAL € 21.897,96 

Marthe van Rijswijk Foundation  € 6.000,--   

dr. Hofsteestichting € 2.655,-- Saldo spaarrekening 31 decemb. 173,88 

Edukans/Impulsis– bijdrage 2013 € 5.000,-- Saldo lopende rekening 31 dec  30,12 

Eigen acties € 715,--   

TOTAAL €22.101,96 TOTAAL €22.101,96  
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3. Werking in Kenia 2013 
 
Het Actieplan 2012-2013 van SBNN werd na consultatie met de lokale partners – lees Ministerie van 

Onderwijs en SBNN Kenya - in het najaar 2011 door het bestuur van SBNN vastgesteld. Het actieplan 
omvat steun aan alle 28 basisscholen in de West-Nyakach onderwijsdivisie in Kenia en een aantal 

projecten op het gebied van gezondheidszorg. Conform afspraak werd voor 2013 45000 euro 

gereserveerd. In totaal werd dat na overstorting van het geld ruim 5.037.737 KES, welke te besteden 
was aan het programma voor 2013 (gemiddelde koers van 111,95). Door de gunstige omwisselkoers 

werd er dus 232,000 KES meer ontvangen dan begroot (4,805,000 KES). 

 

3.1. SBNN Kenya 
 

Het Nyakach district in de provincie Nyanza in Kenia bestaat uit meerdere onderwijsdivisies. Een van 

die divisies is de West-Nyakach divisie. Deze omvat 2 zones: de Bolo zone en de Kodingo zone. Het 
werkgebied van SBNN omvat de gehele West-Nyakach divisie. Deze divisie telt 28 openbare 

basisscholen (15 in Kodingo zone & 13 in Bolo zone). Samen met de gemeenschappen tracht SBNN de 
onderwijsomstandigheden en de onderwijskwaliteit in deze scholen stapsgewijs te verbeteren. 

SBNN werkt samen met de schoolcomités van de scholen. Elk schoolcomité bestaat uit 15 leden. De 
hoofdonderwijzer is de secretaris van het comité. De andere 14 leden (incl. de voorzitter) zijn 

verkozen door de gemeenschap.  

 
Om lokaal SBNN verder te verankeren werden in 2011 twee lokale branches van SBNN opgericht. 

Vanaf dat moment fungeren deze beide comité als volwaardige partners en vormen zij SBNN Kenya. 
Elke openbare basis school in West-Nyakach is in SBNN Kenya vertegenwoordigd. Beide comités zijn 

geregistreerd bij het Ministerie van Sociale Zaken als Community Based Organisation (CBO). Elk 

comité heeft een dagelijkse bestuur van 6 personen. SBNN-Kenya ondersteunt en begeleidt de 
schoolcomités bij projecten en stemt tevens de verschillende kwaliteitsprojecten en infrastructurele 

projecten op elkaar af. Daarnaast buigt zij zich over de projectvoorstellen van de scholen.  
In 2014 zullen de 2 besturen van SBNN-Kenya fuseren tot 1 organisatie. Belangrijkste partners van 

SBNN Kenya zijn het Ministerie van Onderwijs via de District Education Officer (DEO) Nyakach en de 
Area Education Officer (AEO) West-Nyakach, de 28 publieke basisscholen in West-Nyakach en hun 

schoolmanagement, de Chiefs van de Area en diverse lokale groepen.  

 
Sinds 2012 heeft SBNN Kenya haar eigen leercentrum waardoor ze niet alleen de leerkrachten, ouders 

en kinderen kan ondersteunen maar waardoor ook het ook eigen middelen kan genereren door het 
verkopen van boeken en lesmaterialen, cyber- en computeractiviteiten en het geven van trainingen 

aan leerkrachten. Dergelijk center was in de ogen van de DEO en AEO de missende link om het 

opgezette kwaliteitsbeleid tot een succes te maken. De behoefte van dergelijk centrum leefde al 
langer binnen de divisie, maar was vooralsnog omwille van het ontbreken van de gepaste partners 

nog niet tot uitvoer gebracht. Het centrum is niet alleen een centrum voor onderwijsdoeleinden, het is 
ook het centrum van de gehele lokale gemeenschap.  

 
SBNN Kenya heeft in 2013 de verschillende kwaliteitsprojecten en diverse infrastructurele projecten op 

de scholen op elkaar afgestemd. Bij de projecten staan steeds 10 uitgangspunten voorop om 

uiteindelijk de doelstellingen van de strategische agenda van SBNN te verwezenlijken.   
 

1. Quality of child centred education. 
2. Discipline and time management. 

3. No child abuse (beating and caning)  

4. Teachers in class during teaching time 
5. Pupils in class during teaching time. 

6. High priority to hygiene (WSH) 
7. Girl friendly. 

8. Respect for ECD 

9. Transparent delegation and open communication 
10. Responsible and supportive parents 

 
Voor de werking van SBNN Kenya zoals registratie, statuten, trainingen en vergaderingen was een 

budget voorzien van 100,000 KES voorzien. Daarvan werd in totaal 63,780 KES uitgegeven.  
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3.2. Kwaliteitsprojecten  
 

SBNN is zich sinds 2008 naast de infrastructurele projecten meer en meer gaan richten op de kwaliteit 
van het onderwijs in de West Nyakach Divisie. De Area Education Officer (AEO) en het kantoor van de 

District Education Officer (DEO) zijn de belangrijkste partners bij de ontwikkeling van 

kwaliteitsprojecten binnen de divisie.  
 

Vanaf 1 januari 2010 is een Quality Assurance Facilitator - in de persoon van George Otieno 
Migwambo - aangesteld. Met de aanstelling en financiering van deze monitorings- en trainingscoach 

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. Via diverse trainingen inzake schoolmanagement, schoolbeleid, 

onderwijstechnieken, bibliotheekwerk en HIV wordt getracht de kwalititeit van het onderwijs en 
management te verbeteren. Tevens werd getracht om de verantwoordelijkheden, plichten en rechten 

van leerkrachten en leden van de schoolcomités in beeld te brengen en hen daarvan bewust te 
maken. 

Met het kwaliteitssysteem wordt beoogd een registratie uit te bouwen met betrekking tot de 

aanwezigheid van leerlingen en leerkrachten, de inventarisatie van materialen, de stroom en 
doorstroom van leerlingen, de studieresultaten, de lestijden, etc. Deze informatie kan een belangrijk 

instrument vormen voor het management van de school en helpen verbeteringen aan te brengen. Het 
kwaliteitssysteem geeft het onderwijsteam immers een beter inzicht in het fungeren van de school en 

kan er eerder worden ingesprongen op zich voordoende problemen. Tijdens zijn dagelijkse 

werkzaamheden werkt de kwaliteitsmedewerker nauw samen met het ministerie (AEO en DEO).. 
 

Vanuit het ministerie kwam in 2010 het verzoek aan SBNN om hen bij te staan bij het uitbouwen van 
een zogenaamd Learning Resource Center, als het centrale punt van waaruit SBNN en het Ministerie 

van Onderwijs gestalte zouden geven aan het verbeteren van de kwaliteit in de basisscholen van 
West- Nyakach. Dergelijk center was in de ogen van de DEO en AEO de missende link om het 

opgezette kwaliteitsbeleid tot een succes te maken. De behoefte van dergelijk centrum leefde al 

langer binnen de divisie, maar was vooralsnog omwille van het ontbreken van de gepaste partners 
nog niet tot uitvoer gebracht. In 2012 werd het gebouwd en afgewerkt (zie jaarverslag 2012). Naast 

verbetering van de kwalititeit van het onderwijs moet het centurm ook geld gaan genereren voor 
SBNN Kenya, zodat ze in de toekomst (meer) op eigen benen kunnen gaan staan. 

 

3.2.1. Kwalititeit van het kleuteronderwijs (ECDE) 
SBNN geeft sinds 2008 extra aandacht aan het kleuteronderwijs. Een van de programma’s daarvan is 

het sponsoren van de opleiding tot kleuterjuf. De opleiding omvat 4 jaren: Certificaat jaar 1 en 2, 
Diploma jaar 1 en 2. Voorgaande jaren werden de kleuterjuffen uit het werkgebied van SBNN 

gesponsord. Vanaf 2013 werden ook de ondersteunende leerkrachten, de zogenaamde support staff 
uit het werkgebied die de training volgden gesponsord. Voorwaarde voor sponsoring was dezelfde dan 

voorgaande jaren. De leerkrachten betalen de eerste trimester zelf, vervolgens betaalt SBNN de 2 

andere trimesters.  
 

Nieuw was in 2013 dat SBNN Kenya zelf een opleiding in zijn leercentrum organiseerde, waardoor de 
trainees niet meer naar Kisumu moeten voor dergelijke opleiding. Het centrum werd door SBNN Kenya 

het Hydro Education Centre gedoopt. Er werd gestart met een opleiding in 2 leerjaren, namelijk het 

eerste jaar certificate en het eerste jaar diploma. 45 leerkrachten volgden er een training. In totaal 
boekte het centrum een winst van 470,360 KES en nog tegoeden van studenten van 79,400 KES. 

 
Voor het sponsorprogramma was 200,000 KES beschikbaar. Het programma was echter zo succesvol 

dat dit ruim onvoldoende bleek te zijn. Bijna het dubbele werd gespendeerd, namelijk 394,500 KES. 
In totaal werden immers niet minder dan 36 leerkrachten gesponsord. Daarvan volgden 28 

leerkrachten een opleiding in het Hydro Education Centre van SBNN Kenya. De andere 8 gesponsorde 

leerkrachten volgden een opleiding in Kisumu. Zij vervolledigden hun opleiding die ze in 2012 gestart 
waren, namelijk 6 leerkrachten in het tweede jaar certficaat, en 2 in het tweede jaar diploma.  

Overzicht gesponsorde leerkrachten 
Certificate jaar 1; 9 leerkrachten (Hydro Education Centre) 

Certificate jaar 2; 6 leerkrachten (Kisumu) 

Diploma jaar 1; 19 leerkrachten (Hydro Education Centre) 
Diploma jaar 2; 2 leerkrachten (Kisumu) 
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3.2.2. Kwaliteitsmedewerker (Quality Assurance facilitator - QAF) 

De QAF staat in voor het kwaliteitsprogramma van SBNN Kenya. Daarbij werkt hij nauw samen met 
het ministerie van Onderwijs. Hij opereert vanuit het CFDC van SBNN Kenya. 

Zie in bijlage zijn eigen jaarverslag.  

 
Voor de QAF was een budget voorzien van 500,000 KES. Na overleg met hem werd beslist om dit 

budget te beperken om zo de grote overbesteding voor de sponsoring van de kleuterjufopleiding op te 
vangen. Daardoor werd zijn uitgave beperkt tot 317,000 KES. 

 

3.2.3. Het leercentrum - Het Child Friendly development Centre (CFDC) 
In oktober 2012 is het leercentrum, het CFDC geopend. Hoewel niet voorzien werden in 2013 voor het 

gebouw nog een aantal kosten gemaakt. Deze hadden met name te maken met veiligheid.  
Begin 2013 werd het CFDC immers geconfronteerd met een poging tot inbraak. Mogelijk werden de 

inbrekers verstoord door de beveiliging en liep alles gelukkig af met een sisser. Maar een 
gewaarschuwd mens is er twee waard en beslist werd om extra te investeren in de veiligheid van het 

gebouw. Zo werd een schuilplaats gebouwd voor de beveiligingsagenten die worden ingehuurd, werd 

een omheining met schrikdraad geplaatst, werden ter preventie de ramen extra beveiligd met een 
extra grill en werden de plafonds verstevigd om inbraak via het dak te vermijden. 

Totale kosten voor de materialen en mankracht bedroegen 156,970 KES 
 

3.2.4. Exploitatie/ zelfredzaamheid van het CFDC  

Het CFDC is operationeel vanaf oktober 2012. Bedoeling is dat het centrum na verloop van tijd 
doorgroeit naar een zelfredzame voorziening die zichzelf bedruipt. 

2013 was het eerste volledige werkingsjaar 
 

In het computerlokaal worden computertrainingen gegeven en kan men terecht voor alle ict- en 
daaraan gerelateerde diensten; surfen op het internet, printen, etc.... 

Het computercentrum had een winst van 187,330 KES. 

 
De boekhandel heeft ook zijn eerste volledige werkjaar er op zitten.  

In totaal werd een winst gemaakt van 197,909 KES en tegoeden ter waarde van 276,050 KES (dat 
waren nog bij de bank te innen cheques van betalingen). In totaal had de boekhandel ook een stock 

ter waarde van bijna 800,000 KES. 

In bijlagen vindt u de rapportage van zowel de boekhandel als de cyber. 
 

De totale opbrengst van het centrum bedroeg derhalve:  
- Hydro Education Centurm   470,360 KES  (+79,400 KES) 

- Computercentrum   187,330 KES 
- Boekhandel    197,909 KES (+276,050 KES) 

- TOTAAL            855,599 KES (+355,450 KES) 

Het CFDC heeft in de laatste maanden van 2012 en zijn eerste volledige werkingsjaar dus ruim 1,2 
miljoen KES verdiend. 

 
Voor de exploiatatie van het CFDC was in totaal 900,000 KES beschikbaar gesteld. 

In totaal werd 886,167 KES besteed: 

-Salarissen van het personeel  384,000 
-Beveiligingsbedrijf   360,000 

-Bedrijfsvergunning     5,000 
-Service contract computers   31,200 

-Abonnement internet    26,550 
-Materiaal computers    12,000 

-electriciteitsrekening    31,850 

-verzekering     25,272 
-overige     10,295 

 
Dit betekent dus dat er in het centrum meer verdiend werd dan uitgegeven. Op zich een resultaat 

waar SBNN Kenya in zijn startjaar niet ontevreden over was. Maar het verdiende geld is nog niet 

genoeg om de andere projecten te financieren. 
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3.2.5. Ondersteunende leerkrachten /Support staff.  
Sinds 2012 probeert SBNN een handje te helpen bij het tekort aan leerkrachten. 

Elke school mag op kosten van SBNN een gediplomeerde leerkracht selecteren in dienst nemen als ze 
daarbij ook het CFDC steunen door als school boeken te kopen in de boekhandel van het CFDC. 

Gedurende 2013 werden bij 25 scholen support teachers betaald voor een totaal bedrag van 758,500 

KES. De leerkrachten krijgen geen volledig salaris, maar krijgen een aanmoediging die hoger ligt dan 
die de scholen of ouders betalen, namelijk 3000 KES per maand. 3 scholen konden jammer genoeg 

geen P1-leerkracht vinden en konden derhalve niet deelnemen aan dit onderdeel van het SBNN-
programma. 

 

3.2.6. Boeken en leermateriaal 
In 2013 was er geen budget voorzien.  

 
3.2.7. Schoolbibliotheken / Reading culture 

In 2013 werd dit budget gebruikt voor de bibliotheek van de Onego PS.  
In totaal werd 75,745 KES gebruikt voor bibliotheekwerk, zoals boekenkasten, abonnement op een 

krant en het salaris van een bibliothecaris. 

 
3.2.8. KCPE (eind) examens 

Net zoals voorgaande jaren werd er geen geld uitgegeven aan de examens zelf. SBNN is van mening 
dat het beter is om structureel het onderwijs kwalitatief te verbeteren i.p.v. van het ondersteunen van 

proefexamens, waarbij kinderen alleen maar gedrild worden hoe examens af te leggen. 

Bovendien zijn er vele lokale individuen (zoals politici) en organisaties die deze testexamens 
financieren. SBNN gelooft ook dat een structurele aanpak met inzet op kwaliteit na verloop van tijd 

zijn vruchten zal afwerken en zal resulteren in betere resultaten. De examenresultaten in 2012 en 
2013 laten wat dat betreft het beste verhopen. West-Nyakach divisie was in beide jaren de best 

scorende divisie in het district met een gemiddelde score van 272 op 500 in 2012 en 266 op 500 in 
2013. Zie de resultaten in bijlage. Er waren in 2013 meer dan 700 eindejaarsstudenten. Dat is een 

behoorlijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. 

 
3.2.9. Technische training 

The Polytechnic vlakbij de St. Patrick's Obange Primary School is in 2012 op initiatief en door 
inspanning van de lokale gemeenschap gestart.  Ongeveer 20 studenten volgen een opleiding in 

metselen, timmerwerk of automechanica etc. In 2013 heeft SBNN de polytechnic geholpen door het 

aankopen van materiaal voor metselwerk, timmeren en automechanica. Het project is eigenlijk een 
kwaliteitsproject, maar is financieel geboekt onder de infrastructurele projecten. 

 
3.2.10. Totaal kwaliteitsprojecten (capacity building) 

In 2013 had SBNN een bedrag van 2,500,000 KES gebudgeteerd voor kwaliteitsprojecten. 
In totaal werd voor de uitvoering ervan 2,652,662 KES besteed.  
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3.3. Gezondheidsprojecten 

 
In 2013 werd het sportprogramma en HIV programma samengebracht tot 1 programma. 

Inzake HIV werd de afbouw van de steun verdergezet en werd door SBNN in 2013 enkel nog de huur 

van het kantoor van de Nyakwere Health Resource Centre betaald. In 2014 zal het HIV-programma 
van SBNN volledig overgenomen worden door lokale partijen en zal SBNN de ontwikkelingen verder 

van op afstand volgen zonder enige financiele inbreng.  
 

3.3.1. Water, sanitation and hygiene projects 

In 2013 werd geen geld besteed aan WSH –project. Het grote WSH project werd immers afgerond in 
2012. Mogelijk zullen omwille van noodsituaties in 2014 en 2015 wel weer gelden besteed worden aan 

reparaties van watertanks en toiletten. Deze zullen dan gebeuren via het onderhoudsbudget. 
 

3.3.2. Sportactiviteiten / HIV 
Sinds een aantal jaren organiseert SBNN Kenya een eigen sportcompetitie, met volleybal, handbal, 

voetbal en korfbal. Sport verrijkt immers niet alleen de lichamelijke conditie maar ook de geestelijke. 

Daarnaast biedt een sportcompetitie ook de nodige afwisseling in de andere eentonige weekends van 
de kinderen op het platteland. 

De competitie wordt georganiseerd door een comite van SBNN, bestaande uit leerkrachten van de 
scholen van West-Nyakach. Tijdens de sportdagen wordt ook aan preventie gedaan inzake HIV en 

kunnen kinderen en volwassenen zich laten testen op AIDS.  

De competitie was ook dit jaar weer een groot success. Over diverse zaterdagen werden voorrondes 
gespeeld. Vele kinderen namen deel en de competitie werd afgesloten tijdens een grote finaledag op 

zaterdag 10 augustus.  
 

Nadat in 2012 deelgenomen werd aan de AIDS-marathon in Kisumu, werd in 2013 beslist om zelf een 
loopwedstrijd te organiseren in West-Nyakach. Op die manier wilde het comite meer kinderen de kans 

geven om deel te nemen aan de wedstrijd. Tevens zouden de dure verblijf- en buskosten uitgespaard 

kunnen worden. Op 20 september namen 419 kinderen deel aan de eerste SBNN Kenya loopwedstrijd.  
De deelnemers betaalden een kleine bijdrage van 20 KES. Daardoor bracht deze activiteit ook een 

bedrag van ruim 8,000 KES op voor SBNN Kenya. 
 

SBNN had een budget van 150,000 KES. Voor transport, betaling van official en scheidsrechters, 

maatijden, materiaal (ballen), sporttenues voor winnende teams, alsook de huur van het VCT-kantoor 
van de Nyakwere Health Resource Centre werd in totaal 95,180 KES gebruikt. Ook werd kleding die 

gedoneerd werd door de Ajax Foundation in 2011, uitgereikt aan de winnende ploegen en deelnemers 
van de sportcompetities. 

 
3.3.3. Total gezondheidsprojecten 

SBNN heeft aan de gezondheidsprojecten in totaal dus maar 95,180 KES gebruikt voor dit onderdeel 

van zijn programma. 
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3.4. Infrastructurele projecten   

 
In 2013 heeft SBNN mede door de steun van een aantal sponsoren een aantal grotere infrastructurele 

projecten in diverse scholen kunnen uitvoeren. Bij een aantal basisscholen werden een aantal 

klaslokalen gebouwd, afgewerkt en gerenoveerd.   
 

Doelstelling is om bij alle scholen een acceptabele minimumgrens aan voorzieningen te realiseren.  
Qua infrastructuur heeft de stichting tot doel dat elke van de 28 publieke lagere scholen in zijn 

werkgebied in 2015 over 8 permanente klaslokalen en 2 volwaardige kleuterklassen beschikt. Voor 28 

scholen betekent dat dus in totaal 280 stofvrije en gezonde klaslokalen. Daarbij wordt uitgegaan van 
een schone en adequate lesomgeving. Een aantal scholen heeft dat niveau qua 

onderwijsaccommodatie bereikt. Bij andere scholen is er nog een lange weg te gaan en wordt nog les 
gegeven in semipermanente en gevaarlijke klaslokalen.  

 
SBNN is van mening dat het goed is om gezamenlijk op te trekken en meerdere scholen in de 

omgeving vooruit te helpen in plaats van enkele scholen tot een hoog niveau te tillen. Daarmee 

kunnen in totaal ongeveer 10.000 kinderen genieten van betere onderwijsomstandigheden.  
 

Mede door de oprichting en institutionalisering van onze lokale partner SBNN Kenya is het principe 
van COST SHARING versterkt. Dat wil zeggen dat de scholen en de lokale gemeenschappen een grote 

eigen bijdrage leveren aan de projecten in de vorm van mankracht en/of materialen. De scholen 

zorgen voor de zogenaamde lokale materialen, dit zijn de materialen die in de nabije of iets verdere 
omgeving te halen zijn uit de natuur. Denk daarbij aan water, zand, keien (klein voor beton – groot 

voor fundering) en murrum. Inzake mankracht kan de bouwplaats vrijgemaakt worden of als er een 
toilet gebouwd wordt, zorgt de school voor het graven van het gat. Hierdoor vergroot de 

verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de scholen en hun gemeenschap bij de projecten. Tevens 
komt het de duurzaamheid ten goede omdat de lokale bevolking de projecten zal omarmen. 

SBNN zorgt voor de bakstenen, hout, cement en alle andere bouwmaterialen en betaalt tevens de 

aannemers. 
 

Alle 28 scholen zijn officiële publieke scholen en door de overheid erkent. De overheid betaalt der 
halve het salaris van de door de overheid geplaatste leerkrachten (gemiddeld 7 per school), een 

geringe bijdrage per kind voor lesmateriaal en een beperkte bijdrage voor 

onderhoudswerkzaamheden. De scholen kennen een geschiedenis variërend van 28 tot 93 jaar.  
De schoolgebouwen staan allen op gemeenschapsgrond. In de meeste gemeenschappen vormen de 

scholen het centrale middelpunt. De scholen kunnen rekenen op een brede sympathie in de 
gemeenschap. Hoe miniem ook de mogelijkheden, de meeste mensen trachten de school te 

ondersteunen daar waar mogelijk. Tot dusver bestond de steun van de gemeenschap veelal uit het 
repareren van slechte lemen gebouwen. Een karwei zonder einde. Door het verbeteren van de 

onderwijsomstandigheden verschuift de rol van de gemeenschap – naast het reguliere onderhoud, 

waarvoor ook een beperkt budget van de overheid wordt verkregen – meer en meer naar de kwaliteit 
van het onderwijs. In 2013 was het eerste jaar dat SBNN Kenya geld beschikbaar had voor 

onderhoudswerkzaamheden in de scholen.  
 

Schoolcomités die veelal hun hoofden braken over het creëren en in stand houden van klaslokalen, 

krijgen daardoor meer ruimte om zich te concentreren op het verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijs. SBNN ondersteunt dit proces door het aanbieden van trainingen aan de leden van de 

schoolcomités. Daarnaast worden ook workshops & trainingsdagen georganiseerd voor de 
onderwijzers.  

 
Alle infrastructurele projecten werden ter plaatse onder toezicht van het stichtingsbestuur en in nauwe 

samenwerking met de lokale gemeenschap, SBNN Kenya, de schoolcomités en de onderwijzers van de 

28 scholen uitgevoerd. De schoolcomités voerden de projecten in de scholen in zijn geheel zelfstandig 
uit. SBNN en SBNN Kenya gaven daarbij enkel advies.  

 
3.4.1. Kleuterklas 

In 2013 werd er geen kleuterklas gebouwd. 
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3.4.2. Nieuwe klaslokalen, afwerking en renovaties   
Zoals aangegeven streeft SBNN streeft naar een minimaal niveau van de onderwijs omstandigheden. 

Het minimum is een schone en passende leeromgeving. In veel scholen werd reeds vooruitgang 
geboekt, maar in andere scholen, zijn zowel nieuwe klaslokalen en / of renovatie nog steeds nodig.  

Met de invoering van SBNN Kenya is in 2011 de procedure van toewijzing van SBNN-projecten 

veranderd. Het bestuur van elke zone verdeelt de projecten voor hun zone, met het kind als de 
centrale en belangrijke groep. Andere indicatoren die worden meegenomen zijn de huidige toestand 

van de school en eerder ontvangen steun van SBNN. Met het principe van 'cost sharing' hebben de 
scholen een grotere inbreng dan voorheen.  

 

Bolo zone 
SBNN Kenya Bolo zone heeft in overleg met SBNN Kenya Kodingo zone besloten om volgende 

projecten in 2013 uit te voeren: 
- Een nieuwe afgewerkte klas in Ombugo PS 

- Een nieuwe klas in Abwao PS  
- Een nieuw kantoor en afwerking van een andere klas in Kamtudi PS (438,766 KES) 

- Afwerking van 4 klassen in Andingo Olasi PS (388,850) 

 
Nieuwe klas in Ombugo PS  

De nieuwbouw van de 7e nieuwe klas startte begin juni en werd afgerond in september. De klas werd 
tegen de twee onafgewerkte klassen van het CDF-fonds aangebouwd. Tijdens de nieuwbouw van de 

5e SBNN-klas werd beslist om deze op het niveau te laten van de laatste onafgewerkte klas. Op de 

zesde klas in de rij werd een dak gezet en de vijfde klas in de rij werd volledig afgewerkt.  Daarmee is 
er nu een lijn van vijf afgewerkte klassen naast elkaar met de de twee onafgewerkte klassen ernaast.  

Het eindelijk resultaat is hetzelfde als het oorspronkelijke plan, namelijk een nieuwe extra volledig 
afgewerkte klas, waardoor er eind 2013 dus 5 afgewerkte klassen en 2 onafgewerkte klassen (1 met 

dak en 1 zonder dak) zijn. Deze 2 onafgewerkte klassen zijn CDF-projecten. Er wordt vanuit gegaan 
dat zij deze twee klassen zullen afwerken. 

Mede door het principe van cost sharing waarbij de gemeenschap instaat voor het aanleveren van 

keien, zand en water kon de prijs voor het project beperkt blijven tot 338,296 KES (335,296). Dat is 
een goede balans, want de fundering moest behoorlijk opgehoogd worden i.v.m. de grote 

niveauverschillen. 
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Nieuwe klas in Abwao PS 
In juli werd gestart met de bouw van de klas. De klas werd gebouwd tegen de in 2011 en 2012 reeds 

nieuw gebouwde klas.  Het project verliep voorspoedig.  
 

 
 

 
 
Het resultaat is een  nieuwe onafgewerkte klas (die nog wel moet gepleisterd worden) zodat 7 klassen 

van het basisonderwijs nu een eigen klaslokaal hebben. Daarvan zijn er dus in 6 volledig afgewerkt.  
In totaal werd voor het project bij Abwao PS 280.410 KES besteed. 

 

Kantoor en klas in Kamtudi PS. 
Na overleg met het schoolbestuur werd beslist om een nieuw kantoor te bouwen en de huidige 

onafgewerkte klas die tijdelijk gebruikt werd als kantoor om te vormen tot een volwaardige 
afgewerkte klas. Daarmee werden in 1 project 2 doelstellingen gehaald; een volwaardig kantoor voor 

de school en een stofvrije 8e klaslokaal voor de school. Door de realisatie van dit klaslokaal hebben de 
kinderen van klas 1 nu ook hun eigen klas. Omdat ze voorheen een klas gebruikten in het 

kleutergebouw, kunnen de kleuters nu volledig gebruik maken van hun eigen lokaal, dat opgedeeld is 

in 3 kleine klasjes. 
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Het kantoor werd aangebouwd tegen de 2 klassen die SBNN in 2010 bouwde. Het project verliep vlot, 

met als afronding het plaatsen het glas in de ramen en het schilderen van de deuren en ramen in 
december 2013. Op het moment dat de leerkrachten in september het nieuwe kantoor in gebruik 

namen, werd gestart met het pleisteren en vloeren van het voormalige kantoor. Ook werd de 

buitengevel gepleisterd en werden gelijkertijd met het plaatsen de ruiten in het kantoor het glaswerk 
hersteld in de klas. 

 

 
 

 
 

Ondertussen zijn er dus in Kamtudi PS 3 klassen klaar met ramen en deuren en binnenin gepleiserd. 
Dit zijn de klassen gebouwd of gerenoveerd door SBNN. De 5 overige klassen welk dankzij bijdragen 

van het Keniaanse overheids CDF-fonds en eigen bijdragen werden gebouwd, zijn nog niet klaar. Daar 
wordt hopelijk een bijdrage geleverd door het CDF-fonds. 

In totaal werd voor het project bij Kamtudi PS 440.766 kshs besteed. 
 

Andingo Olasi PS 

In juli 2013 werd gestart met het project. Eerst werden de ramen en deuren in de klassen ingezet. 
Vervolgens werd de buiten- en binnenkant gepleisterd. Dan werden de vloeren in de klassen en de 

veranda aangebracht. Met als afronding het plaatsen het glas in de ramen en het schilderen 
september 2013.  

 

Na afronding zijn 4 klassen volledig afgewerkt, gepleisterd, ramen, deuren, vloeren en mooi 
geschilderd. De 4 overige klassen welk dankzij bijdragen van het Keniaanse overheids CDF-fonds zijn 

nog verre van afgewerkt.  Gehoopt wordt dat het CDF dit deel van de school zullen afwerken.  
In totaal werd voor het project bij Olasis PS 483.352 KES besteed. 
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Kodingo zone 

SBNN Kenya Kodingo zone heeft besloten om in 2013 een nieuw kantoor en een nieuwe klas in de 

Thurdiburou Primary School te bouwen. Ze werden aangebouwd tegen de in 2011 en 2012 reeds 
nieuw gebouwde klassen.   

 
Resultaat is een nieuw kantoor dat nog niet gepleisterd is en een klas die binnenin reeds gepleisters is 

zodat alle klassen van het basisonderwijs in Thurdiburuo nu alle 8 een eigen klaslokaal hebben. 

In totaal werd voor het project 578.230 KES besteed. 
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Totaal 

In totaal was een budget beschikbaar van 950,000 KES voor infrastructurele werkzaamheden. Door 
inbreng van sponsors zoals het Marthe van Rijswijkfonds, de Pelgrimshoeve en de Heijmerink Reith 

Stichting werd dat uiteindelijk 2,002,732 KES 
 

De kosten konden per project laag gehouden worden door de strakke planning en controle en het 
principe van ‘cost sharing’ .  De school zet materiaal of mankracht in omdat financiele middelen bij 

hen zelf meestal ontbreken.  

 
Alle infrastructurele projecten werden uitgevoerd door lokale aannemers die lokale mensen in dienst 

namen om de projecten uit te voeren. De aannemers worden geselecteerd door de respectievelijke 
schoolbesturen. Daarnaast worden in de mate van het mogelijk ook materialen lokaal ingekocht.  
Voorgaande zaken betekenen dat de projecten een impuls geven aan de lokale economie. De 

projecten worden in de voorbereiding en uitvoering gemonitord door SBNN-Kenya en het 

schoolbestuur.  

     3.4.3. Onderhoud van de schoolgebouwen 
In 2013 stelde SBNN Kenya voor het eerst een onderhoudsbudget ter beschikking van een aantal 

scholen. Daarbij gaat het niet om nieuwbouw, renovatie of afwerking van klassen, maar om kleinere 
projecten die in de onderhoudssfeer van de scholen zitten:  

 

Nyakwere  Fencing 28,650  

sangoro Floor 19,170  

mbora Fencing 32,340  

obange  two floors 33,960  

onego Electricity 60,000  

thurd repair furniture and doors 9,450  

thurd Glasses 16,820  

olasi sand plastering 20,000  

ombugo sand plastering 7,000  

ombugo glasses + silicone 19,760  

onwango Glasses 1,015  

Diverse Kleine reparaties in diverse scholen 120,000  

 

In totaal was een budget beschikbaar van 1,000,000 KES voor onderhoudswerken. SBNN Kenya 

besliste om het budget voor onderhoud deels in te zetten voor de infrastructurele projecten omdat 
daar voor hun de noodzaak groter was. In totaal werd derhalve 368,165 KES besteed aan onderhoud. 

Ook bij de onderhoudswerken wordt gewerkt met het principe van cost sharing en worden de 
projecten uitgevoerd door lokale aannemers, onder toezicht van SBNN-Kenya en het schoolbestuur.  
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3.4.4. Technische training 
The Polytechnic vlakbij de St. Patrick's Obange Primary School is in 2012 op initiatief en door 

inspanning van de lokale gemeenschap gestart.  Ongeveer 20 studenten volgen een opleiding in 
metselen, timmerwerk of automechanica etc. In 2013 heeft SBNN de polytechnic geholpen door het 

aankopen van materiaal voor metselwerk, timmeren en automechanica.  

Hiervoor werd een bedrag besteed van 105,000 KES 
 

3.4.5. Totaal infrastructurele werken 
In totaal werd 2,475,897 KES  besteed aan infrastructuur en onderhoud. 

 

3.5. Overige  

In Kenia heeft de stichting een rekening bij I&M bank te Kisumu. De bankkosten hiervan zijn nihil. 

Eventuele transferkosten zijn verrekend in de totaalbedragen van het overstorten.  

Soms worden bepaalde bedragen wel even vastgezet op een fixed deposit. Dat levert altijd een 

redelijk goed rentebedrag op.  

Bij de overige uitgaven zijn nog twee belangrijke uitgaven. SBNN sponsort nog 1 studente, een 

weeskind uit het werkgebied van SBNN. Zij deed in 2013 haar derde jaar middelbaar. In totaal werd 

63,440 KES besteed voor de studie van deze student. In 2014 zal ze eindexamen doen. Verder waren 

er 29,751 KES aan vergaderkosten, binnenlands transport en verplaatsingskosten voor een bestuurslid 

van SBNN dat regelmatig de projecten bezocht in Kenya.  Totaal overige bedroeg derhalve 93,191 

KES aan uitgaven. Deze vielen buiten het Impulsisprogramma en werden volledig vergoed door SBNN.  

 

3.6. Overzicht uitgaven werking Kenia  
 

Budget line 
 

BUDGET SPENT BALANCE 

QUALITY PROJECTS 
   1 SBNN Kenya 100,000  63,780  36,220  

2 Training ECD teachers 200,000  394,500  -194,500  

3 QAF 500,000  317,000  183,000  

4 Built cfdc 0  0  0  

5 Exploitation of the cfdc 900,000  1,043,137  -143,137  

6 Employment of support staff 800,000  758,500  41,500  

7 Books/ Learning materials 0  0  0  

8 Library, Learing materials 0  75,745  -75,745  

 
SUBTOTAL QUALITY 2,500,000  2,652,662  -152,662  

HEALTH PROJECTS 
   9 Water and sanitation 0  0  0  

10 
 

0  0  0  

11 HIV/aids / Sport 150,000  95,180  54,820  

 
SUBTOTAL HEALTH 150,000  95,180  54,820  

INFRASTRUCTURE 
   12 maintenance 1,000,000  368,165  631,835  

13 improvement infrastructure 950,000  2,002,732  -1,052,732  

14 Polyttechnic obange 105,000  105,000  0  

 
SUBTOTAL INFRASTRUCTURE 2,055,000  2,475,897  -420,897  

MISC 
    

 
Hellen scholarship 50,000  63,440  -13,440  

 
Misc. 50,000  29,751  20,249  

 
SUBTOTAL MISC 100,000  93,191  6,809  

TOTAL 
 

4,805,000  5,316,930  -511,930  
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4. Samenvatting & Conclusie 2013 
 
Ook in 2013 steunde SBNN 28 basisscholen, zijnde alle basisscholen in de West-Nyakach 

onderwijsdivisie. De uitvoering van de projecten verliepen meer dan voorspoedig en ondersteunen de 
lokale gemeenschap in het algemeen en op het gebied van onderwijs, schoondrinkwater, hygiëne en 

de strijd tegen het hiv-virus in het bijzonder.  
 

Ook in 2013 kon SBNN weer rekenen op de steun van Impulsis/Edukans en vele partnerorganisaties 
en symphatisanten. De bestuurlijke perikelen zijn definitief van de baan door de benoeming van 3  

nieuwe bestuursleden. Het nieuwe SBNN haalde in 2013 €22,101,96-- op aan inkomsten, verdeeld 

over € 17.101,96-- aan donaties, subsidies en eigen acties en €5,000,- als bijdrage van 
Impulsis/Edukans.  

 
SBNN streeft er nog 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 opnieuw in haar werkingskosten laag te houden en kan 

zijn verdiende geld in Nederland bijna integraal inzetten voor de projecten in Kenia ter verwezelijking 
van zijn strategische agenda 2015 en eventueel daaraan gerelateerde voorlichting in Nederland.  

 
Voor de projecten op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs werden voor 2,65 miljoen KES aan 

projecten uitgevoerd. Wat betreft de gezondheidsprojecten (water, sanitair, hygiëne, AIDS/HIV) werd 

een kleine 100,000 KES besteed. Voor het verbeteren van de onderwijsomstandigheden (lees 
infrastructuur) werd bijna 2,5 miljoen kshs besteed.  

 
In totaal werden dus in Kenia in 2013 voor 5,3 miljoen KES aan projecten uitgegeven. Dat is 500,000 

KES meer dan de 4,8 miljoen KES die beschikbaar was voor het met Edukans overeengekomen 

programma. Die meerkost werd enerzijds opgevangen door een gunstige wisselkoers waardoor dik 5 
miljoen werd ontvangen. De overige 300,000 KES gedragen door SBNN en SBNN Kenya. 

 
In 2013 werd dus weer een belangrijke stap gezet naar verzelfstandig van de lokale partner in Kenia 

door het verdienen van eigen geld via het CFDC dat in 2012 werd gebouwd. Het centrum verdiende in 
2013 meer dan zijn eigen lopende werkingskosten. SBNN besteedde nog wel een budget aan de 

veiligheid van het centrum. Deze verzelfstandiging moet in de toekomst leiden tot meer inkomsten 

waardoor ze in de toekomst ook de kwaliteitsprojecten en infrastructurele van SBNN Kenya moeten 
kunnen gaan financieren, waardoor SBNN Kenya zich verder zal ontwikkelen als  een sterke, 

onafhankelijke lokale partner.  
 

 

Bijlagen 
 
-Jaarverslag QAF 
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-Rapport Bookshop  
-KCPE resultaten 2012-2013 

 
 

 

 
 

 


