
SBNN projecten Ombugo Primary School  
 

Situatie voor 2010 ; De oude school 

     

                
Dit zijn de oude klaslokalen (gemaakt van leem en grote stenen) van de Ombugo PS die 

ondertussen gesloopt zijn. 
 

Wat is er sindsdien gedaan en gebeurd. 
       
In 2010 werden drie nieuwe klassen in ruwbouw gebouwd, twee door SBNN en 1 met 

geld van het Keniaanse CDF-fonds.  

 

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



 

 
In 2012 werd de vierde SBNN-klas gebouwd. Gelijkertijd werd aan de rechterkant door 

het CDF-fonds begonnen aan een zesde klas. 
           

 



Eind 2012 waren de vier klassen aan de linkerkant – gebouwd door SBNN-  bijna 

afgewerkt (enkel het schilderwerk ontbrak nog). Van de klassen gebouwd met het CDF-

geld was er 1 klaar in ruwbouw en 1 met de muren klaar tot op het dakniveau.  
In 2013 werd de 5e SBNN-klas gebouwd. En in 2014 werd een zesde SBNN-klas gebouwd. 

 

 
 

Eind 2014 waren aan de andere kant van het schoolterrein dus 8 nieuwe klassen 

gebouwd. Zes daarvan werden gebouwd door SBNN en zijn buiten het schilderwerk klaar. 
De twee andere klassen werden gebouwd met het Keniaanse CDF-geld. 1 ervan is klaar in 

ruwbouw, de andere tot aan het dakniveau (zie foto hierboven). 
 

2015. 
 

SBNN heeft als doel om in al de scholen die het ondersteunt 8 permanente en stofvrije 
klassen te hebben, zodat er geen kinderen meer in gevaarlijke en oude lemen klassen 

moeten zitten die ieder moment kunnen instorten. Begin 2015 was er nog 1 gevaarlijke 
lemen klaslokaal in het oude gedeelte van de school in gebruik omdat de 8e klas (die 

zonder dak) nog niet gebruikt kan worden. 
 

Om alle kinderen naar de nieuwe school aan de andere kant van het schoolterrein over te 

kunnen brengen werd op het 8e en laatste klaslokaal een dak geplaatst. Ook werd een 
deel van de muur gepleisterd zodat er alvast een schoolbord werd geschilderd en de klas 

in gebruik kon worden genomen. 
 

Hieronder een paar foto’s van  de nieuwe school van OMBUGO PS. Alle kinderen van de 

lagere school van Ombugo zijn ondertussen verhuisd naar de nieuwe klaslokalen. De oude 
klaslokalen zijn omwille van de veiligheid ondertussen voor het grootste gedeelte 

gesloopt. 
 



 
 

 

 

 
Hier, de achtste klas met dak. 



 
 

Nogmaals de achtste klas, aan de voorkant en aan de binnenkant 



 
 

Dit is de volledige nieuwe school van Ombugo PS, Acht nieuwe klassen. Twee moeten nog wel 

afgewerkt worden (achteraan) maar de kinderen zijn allemaal al verhuisd naar de nieuwe school. 
 

 
 


