
SBNN projecten Ombugo Primary School  
 

De oude klassen – situatie van voor 2010 

     

                
Dit zijn de oude klaslokalen van de Ombugo PS die we in 2015 allemaal hopen te kunnen 
slopen als de 8 nieuwe klaslokalen klaar zijn.  
 

De situatie in 2010 

       
Eind 2010 waren drie nieuw klassen klaar in ruwbouw. De twee aan de linkerkant werden 
gebouwd door SBNN. De klas aan de rechterkant werd gebouwd met geld van het 

Keniaanse CDF-fonds. 
 



De situatie in 2011 
 

 
In 2011 werd aan de linkerkant van de drie eerste klassen door SBNN een vierde klas 

gerealiseerd. 

 
2012;De bouw van de 4e SBNN -klas in 2012 

 

 
De volgende SBNN-klas werd links van de vier eerder gebouwde klassen gebouwd. 

Gelijkertijd werd aan de rechterkant door het CDF-fonds begonnen aan een zesde klas. 



Het resultaat eind 2012 
                

 
De vier klassen aan de linkerkant – gebouwd door SBNN- zijn bijna afgewerkt (enkel het 

schilderwerk ontbreekt nog). Rechts ziet de vijfde klas in ruwbouw en de zesde klas (in 
het uiterste puntje van de foto) waarvan de muren klaar zijn tot op het dakniveau. Deze 

vijfde en zesde klas zijn gebouwd met geld van het Keniaanse CDF-fonds. 

 

2013; Bouw van de 5e SBNN klas 

 
Fundering van klas 7 



 
Rechts de nieuwbouwklas nummer zeven, klaar tot aan het dakniveau.  

Daarnaast klas 6 waar het dak op gezet is. 

 

 
Achterkant van klas 6, de klas met het nieuwe dak. 
Deze klas was voor het project startte, een klas met enkel muren. 

 



En dan de 5e afgewerkte klas, deze was voor het project startte een onafgewerkte klas. 

 

 
Samengevat omvatte het project in 2013; 

- De zevende klas is klaar tot aan het dakniveau 
- De zesde klas heeft een dak gekregen 

- En de vijfde klas heeft ramen en deuren gekregen is gepleisterd en dus afgerond 

In zijn totalititeit is dat dus 1 volledig afgewerkte klas.   
 


