
EINDRAPPORTAGE PROJECT 
“KLEUTERS ANDINGO OPANGA” 

 
 

Inleiding  
Na voorgaande bijdragen mocht SBNN in 2014 wederom van Dr. Hofsteestichting een bijdrage van € 

2655,-- ontvangen voor de bouw van een kleuterklas  bij de Andingo Opanga Primary School.  

 

Aanvrager / Uitvoerder van het project 
Naam Stichting  Stichting Buru Nyakwere Nederland 
Opgericht   Mei 2004 

Adres     Houtmanstraat 3 

Postcode & Plaats  4562AE Hulst 
Telefoonnummer  06-51238968 

Bankrekeningnummer 33.00.03.003 
Naam contactpersoon  Dirk Van Bunder 

Functie    Penningmeester 

Email adres    sbnnkenya@gmail.com 
 

Doel van de stichting 
Projecthulp bieden en daarmee de leefomstandigheden in het Keniaans werkgebied verbeteren. 

Getracht wordt dit doel te bereiken door bijdragen te leveren in de ontwikkeling van volksgezondheid 

en het welzijn van mensen, ondersteunen en bevorderen van sociale en charitatieve projecten én 
onderwijs. Dit alles in het algemeen maatschappelijk belang. 

 
Plaats en Land van uitvoering 
Kenia - provincie Nyanza – district Nyakach – Colweny – Andingo Location  

 

Partnerorganisaties in Kenya 
SBNN Kenya, de lokale zusterorganisatie van SBNN in Kenya. Elke openbare basis school in West-

Nyakach is in SBNN Kenya vertegenwoordigd en is officieel geregistreerd bij het Ministerie van Sociale 
Zaken als Community Based Organisation (CBO). SBNN Kenya heeft een dagelijkse bestuur van 12 

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.  

 

Looptijd van het project 
Er werd gestart met het project in mei 2014. 
Het project werd afgerond in augustus 2014.  

 

Doelgroep van het project 
De leerlingen van Andingo Opanga Primary School en in het bijzonder de allerkleinsten: de kleuters. 

En met hen de gehele gemeenschap van Andingo Opanga. 
Tijdens de bouw van de kleuterklassen was er reeds een stijging te zien van het aantal kleuters dat 

naar school kwam. Hopelijk, maar zeer waarschijnlijk zet zich dat door na de realisatie en 

ingebruikname van het prachtige nieuwe gebouw. Aan de hand van nieuwe instroom zal indien 
gewenst het noodzakelijke extra meubilair aangekocht worden. 

 
Omschrijving project  
De Andingo Opanga Primary School is gelokaliseerd in het zuiden van het SBNN- werkgebied in een 

onherbergzaam gebied. Het gebied wordt gekenmerkt door armoede, deels te wijten aan zijn ligging. 
Vanaf Coleweny is het een moeizame tocht van ruim 15 kilometer door de bergen voordat de school 

wordt bereikt. Hemelsbreed ligt deze school niet zo ver van Kongou, maar om de school te bereiken 

moet men een bergpad volgen waarbij enige ervaring met bergbeklimmen nodig zijn. De school zag 
het levenslicht in 1948 en kwam voort uit een lokale kerkgemeenschap. In 1982 werd de school 

verhuisd naar haar huidige locatie. De voormalige locatie is toen omgevormd tot een nieuwe 



middelbare school. Heden ten dage fungeren beide scholen volledig separaat van elkaar. De afstand 

tussen de beide scholen is beperkt.  

De school beschikt over 10 klaslokalen. SBNN heeft samen met Nacht van de Fooi in 2010 zes nieuwe 
klassen gebouwd in deze school. Deze zijn vorig jaar verder afgewerkt. Het Keniaanse regeringsfonds 

CDF heeft twee andere klaslokalen gebouwd. Deze zijn klaar in ruwbouw. Deze 8 klaslokalen worden 
nu gebruikt door de 8 klassen van het lager onderwijs. 

De kleuters maakten gebruik van een klein gemetseld klaslokaal naast het kantoor en van een oud 

lokaal gemaakt van oude ijzeren golfplaten (zie onderstaande foto).  
 

  
 
De Andingo Opanga Primary school is 1 van de 28 basisscholen in Kenia die onze stichting vooruit 

tracht te helpen. Daarbij neemt de stimulering van het kleuteronderwijs een centrale plaats in.  

Kinderen die kleuteronderwijs gevolgd hebben, zijn een stap voor op zij die niet in de gelegenheid 
waren. Vaak doen zij het ook beter in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Immers, een goed 

begin is het halve werk! Ook de Keniaanse overheid onderstreept het belang van kleuteronderwijs. 
Doch voor zover verstrekt zij daarvoor geen financiële middelen. Er is wel perspectief dat zij in de 

toekomst bijv. middelen beschikbaar gaan stellen voor de leerkrachten van het kleuteronderwijs. Deze 
belofte horen we echter al jaren maar is nog altijd niet geeffectueerd.  

Wat betreft de benodigde facilitaire zaken (gebouw, lesmateriaal) is echter ook nog geen structurele 

oplossing in zicht voor de voorzieningen van de kleuters. Daar de scholen in het gebied slechts 
beperkte voorzieningen hadden, ontstonden in de gemeenschap links en rechts groepen waarin de 

kleuters werden opgevangen buiten de schoolomgevingen. Dat was echter niet altijd de beste en 
meest gelukkige ontwikkeling. Het toevoegen van voorzieningen aan de basisschool heeft immers 

meerdere voordelen. Zo vloeien kinderen gemakkelijker in het basisonderwijs in, als zij al op het 

schoolterrein peuter/kleuteropvang volgen. Daarnaast is de continuïteit en kwaliteit van het 
kleuteronderwijs beter gewaarborgd.  

 
Om de instroom van kinderen op jonge leeftijd te bevorderen en om kwalitatief kleuteronderwijs te 

kunnen bieden, richt SBNN er zich op om goede en gepaste kleutervoorzieningen toe te voegen aan 

de basisscholen. De eerste stap daarin is er voor zorgen dat er een adequate ruimte is waarin deze 
kinderen les kunnen krijgen. In de afgelopen jaren slaagde SBNN er reeds in bij 19 basisscholen een 

speciaal voor kleuters ontwikkeld gebouw te voorzien. Op de meeste van deze scholen zie je een 
stijgende lijn in het aantal kleuters, is de gemeenschap extra gemotiveerd om de kleuteronderwijzers 

(die niet door de overheid worden betaald) te voorzien van een kleine vergoeding en zie je dat het 
kleuteronderwijs steeds meer vorm krijgt. Dit alles draagt bij aan de realisatie van millenniumdoel 2: 

Alle kinderen naar school in 2015. 



 

Voorheen kregen de kleuters van de Andinog Opanga Primary School les in een klein leslokaal naast 

het kantoor en een zielig gebouwtje gemaakt van ijzeren golfplaatjes, zonder vloer, zonder deur en 
ramen. Nu, door de hulp van de Dr. Hofsteestichting is er een prachtige afzonderlijke en aangepaste 

kleutervoorziening. Het kleine klasje naast het kantoor wordt nu gebruikt als bibliotheek en opslag van 
de boeken en lesmateriaal. Door de bouw van de kleutervoorziening werden derhalve twee vliegen in 

1 klap gerealiseerd:enerzijds een splinternieuwe voorziening voor de kleuters en anderzijds een kleine 

bibliotheek voor de basisschool. 
 

Daarnaast zal er voor gezorgd worden dat bij de voorziene groei van het leerlingenaantal voor alle 
kleutertjes een stoeltje beschikbaar is.  Daarnaast zullen indien nodig door een lokale timmerman de 

nodige tafeltjes worden gemaakt, waaraan de kinderen groepsgewijs kunnen zitten. 
 

De gemeenschap van Andingo Opanga slaagt er in 2 kleuterleerkrachten te financieren. Immers, de 

overheid staat enkel in voor basisschoolleerkrachten. Voor de kleuteronderwijzers is er nog altijd geen 
overheidsbijdrage. Kleuterleerkrachten ontvangen dan ook niet meer dan een kleine vergoeding, en 

moeten dan ook worden gezien als betaalde vrijwilligers. Zij zijn veelal ook niet opgeleid voor 
kleuteronderwijzer. Enerzijds om de kwaliteit van het kleuteronderwijs op te schroeven en anderzijds 

als waardering voor hun inzet, steunt SBNN alle enkele jaren kleuteronderwijzers in hun opleiding. 

Sinds 2013 organiseert SBNN Kenya in zijn studiecentrum zelf door de overheid erkende trainingen.. 

 
Verloop van het project 
Het project werd door het schoolcomité van Andingo Opanga Primary School uitgevoerd. SBNN en 
SBNN Kenya vervulde daarbij een coachende en adviserende rol, en is daarbij veelvuldig ter plaatse 

aanwezig.  
Om de kleuters van Andingo Opanga een adequate leeromgeving te verschaffen, werd een prachtig 

nieuwe kleuteraccommodatie gebouwd. In plaats van het geplande beoogde gebouw van  van 9 x 9 
meter, waarbij de mogelijkheid bestaat om de ruimte op te splitsen in 2-en, werd een rechthoekig 

gebouw neergezet van 15X9 meter met 3 kleuterklassen. Daardoor kunnen de kleuters opgedeeld 

worden in drie kleuterklassen. De bouwkosten werden geraamd op 400,000 KES. Daarbij werd 
rekening gehouden met een versterkte achterkant van het gebouw, omdat rekening moet gehouden 

worden met van de heuvel afkomende water.  
 

 
Er werd gestart in mei 2014. Er werd een stevige fundering neergelegd omwille van het heuvelachtige 

terrein en de daar door stortvloed bij hevige regenval. 
Vanaf die stevige fundering werd het frame voor de kleurervoorziening opgebouwd. 

 



 
 

In juli 2014 was het gebouw klaar. Voor het gebouw werd over heel de lengte een veranda 

gerealiseerd, zodat de kinderen voor en na de les en in de pauze in de schaduw kunnen zitten.  
 

 
Vervolgens werd het gebouwtje opgefleurd met de nodige kleurtjes en tekeningen zodat het op het 
schoolterrein duidelijk is waar het domein van de kleuters is. 



 
Zowaar een prachtig eindresultaat van een geslaagd project. 

 

2. Meubilair en lesmateriaal voor kleuteronderwijs 
Tijdens de bouw werd reeds een toename van kleuters vastgesteld. Tot nu was het beschikbare 

meubilair voldoende. Het zal aangevuld worden zodat alle kleuters een stoel en een plaats aan een 
tafeltje hebben indien behoefte en noodzaak terzake zich aandient. SBNN zal daarvoor samen met 

SBNN Kenya zorg voor dragen. Geen enkel kind mag immers in West0-Nyakach op de grond zitten. 

 

Resultaten van het project 
1. Een adequate en stofvrije ruimte voor kleuteronderwijs in de Andingo Opanga PS. 

 
2. Het aantal kinderen dat de weg naar de kleuterschool vindt stijgt. 

3. Het aantal kinderen dat via de kleuterschool instroomt in het basisonderwijs stijgt. 

4. De kwaliteit van het kleuteronderwijs verbetert. 
5. De basiskennis die kinderen hebben wanneer zij starten in klas 1 van het basisonderwijs 

vergroot.  
6. Een extra lokaal dat dienst zal doen als klein bibliotheeklokaal 

 
 

Begroting 
1. Bouw kleuterklas    400,000 kshs 



2. Meubliair en lesmateriaal    30,000 kshs  

     ======== 

Totaal      430,000 kshs 
 

Aan een koers van 108 KES voor 1 euro komt dat neer op 3,981 euro.  
Donateurs van het project zijn/waren: 

* Impulsis/Edukans; € 1.326,- 

*Dr. Hofsteestichtig: € 2.655,-   
 

Wat is er tot zover besteed. 
Het schoolcomité heeft – mede namens de gemeenschap en op aandringen van SBNN Kenya – bij de 

uitvoering van de werkzaamheden ingestaan voor het verzamelen van alle natuurlijke materialen, 

zijnde zand, de zogenaamde hardcore (grote brokken steen), kleine keien voor de beton en murrum 
een soort rotszand om de ondervloer te maken.  

De meeste van deze materialen waren met name nodig voor  de realisatie van de fundering van de 
klas. Omdat de school gelegen is in de bergen, zijn de meeste van deze materialen op uitzondering 

van het zand in de omgeving voorhanden. Met vereende krachten zijn deze door jong en oud naar de 
bouwplaats gebracht. Daarnaast stond de lokale gemeenschap in voor het aanleveren van het 

benodigde water tijdens de bouw. Omdat er ter plaatse geen waterleiding is, geen rivier en geen 

meer in de nabijheid was dit een behoorlijke inspanning. Maar de kostprijs werd door al die 
inspanningen wel op en redelijk peil gehouden. Mede door dit principe van cost sharing en goede 

monitoring kon de prijs voor het project beperkt blijven tot 383.635 KES. Dat is een goede balans, 
want de fundering moest behoorlijk opgehoogd worden i.v.m. de grote niveauverschillen en de 

bescherming van het gebouw tegen het naar beneden komende water tijdens hevige regenval.  

 
Deze kosten zijn als volgt verdeeld: 

Bouwmaterialen  169.645  

 Arbeid fundering   35.000    

Hout   73.630    

Diverse materialen    5.510  

 Transport   10.750  

 Bakstenen     8.800  
 Aannemer bouw    61.000  
 Verf     5.300  

 Schilderwerk    14.000  

 TOTAAL 383.635  
  

Dat wil zeggen dat nog 46.365 KES besteedbaar zijn. Deze zullen aangewend worden voor 
lesmateriaal voor de kleuterklassen en voor extra meubilair indien de ingezette groei van leerlingen 

zich doorzet. 

 

Besluit 
Daarmee is het project vooralsnog afgerond. SBNN staat garant dat in 2015 het resterende geld 
aangewend wordt voor de lesmaterialen en het meubilair en indien er dan nog wat resteert voor een 

ander project m.b.t kleuteronderwijs in West-Nyakach. SBNN wenst u ook namens de kinderen, 

leerkrachten en ouders van de Andingo Opanga PS en SBNN Kenya nogmaals te bedanken voor de 
steun in 2014. Maar helaas zijn we er nog niet.  

 
Met de realisering van deze kleuterklassen zijn we wel weer een stap dichter bij ons ultieme doel om 

in 2015 8 permanente en stofvrije klassen te hebben voor het basisonderwijs en 2 of 3 echte 

kleuterklassen per school in ons werkgebied met 28 openbare lagere scholen, zodat er geen kinderen 
meer in gevaarlijke en oude lemen klassen moeten zitten die ieder moment kunnen instorten. Voor 

Andingo Opanga zijn we zo ver. Voor een aantal scholen ligt er nog werk op plank.  
 

Hopelijk mogen wij van uw sichting in 2015 weer een bijdrage ontvangen voor een project van SBNN 
Kenya.  Zie daarvoor een separaat projectvoorstel.  


