
RAPPORTAGE  HEIMERINK REITH 2015 
 

1.INLEIDING  
 

1.1.Uitvoerder van het project 
 

 

 
 

Naam Stichting  Stichting Buru Nyakwere Nederland 

Opgericht   Mei 2004 
Rechtspersoon  Stichting, KvK nummer: 22055099 (KvK Terneuzen) 

ANBI    1 januari 2008 
 

Adres     Nieuweweg 22 

Postcode & Plaats  4561BM HULST 
Bankrekeningnummer NL31 RABO 0330.0030.03 

Website   www.sbnn.nl 
Email adres    sbnnkenya@gmail.com / info@sbnn.nl 

 
Naam contactpersoon  Dirk Van Bunder 

Functie    Penningmeester 

Telefoonnummer  06-51238968 
 

1.2.Doel van de stichting 
 

Projecthulp bieden en daarmee de leefomstandigheden in het Keniaans werkgebied van SBNN Kenya 

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.  

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

 

1.4.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 8 

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.  
Om de kwaliteit van het onderwijs en management op de scholen in West-Nyakach te bevorderen, 

wordt in samenspraak met het Keniaanse Ministerie van Onderwijs ook gewerkt aan de kwaliteit van 

het onderwijs. Daarbij moet o.a. worden gedacht aan de effectieve lestijd, de aanpak van absentie op 
school, de manier van lesgeven, het gebruik van lesmateriaal, etc. Ook wordt veelvuldig tijd 

geïnvesteerd in het management van de school. Speerpunt is daarbij om alle leerlingen dagelijks op 
school te kunnen verwelkomen, inclusief de kinderen die tot dusver de weg naar school nog niet 

hadden gevonden. 
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2.Verloop van het project bij Kamtudi PS 
 

2.1.Voorgeschiedenis 
 
In het zuiden van West-Nyakach (het werkgebied van SBNN) vinden we centraal in de bergen de 

Kamtudi Primary School. De school is gelegen langs een doorgaande zandweg in de heuvels vlakbij 
Andingo Opanga, op ongeveer 13 kilometer van Kolweny.  

De school heeft ongeveer 180 leerlingen en 70 kleuters en kan beschikken over 7 door de overheid 

betaalde leerkrachten (incl. hoofdonderwijzer), 3 ondersteunende leerkrachten (waarvan 1 betaald 
door SBNN) en 2 kleuterjuffen. 

 
De school werd opgericht in 1980 in 1 klas gemaakt van modder en stokken en met een dak van gras.  

9 jaar later deed de school voor het eerst mee aan de KCPE eindexamens. Stapsgewijs zijn in de loop 

der jaren klassen toegevoegd. Mede met de steun van het Keniaanse CDF-fonds, slaagde de school 
erin om een 6 permanente klassen te bouwen en werden geleidelijk de vaak gevaarlijke lemen 

constructies vervangen. Geen van deze 6 klassen was evenwel afgewerkt in 2010.  
 

 
 

SBNN heeft de afgelopen jaren zijn steentje bijgedragen in de verbetering van de infrastructuur van 

Kamtudi Primary School. In 2010 heeft SBNN 2 nieuwe klassen gebouwd op de plaats waar 2 oude 
lemen klassen stonden (zie foto van de oude klassen hierboven) daardoor kwam het aantal 

gemetselde klassen op 8 en werden sanitaire blokken bijgebouwd voor zowel jongens en meisjes.  
De 2 nieuwe klassen werden binnenin gepleisterd zodat ze stofvrij waren voor kinderen en 

leerkrachten. In 2011 werd door SBNN een grote kleuterklas gebouwd. In 2011 werd door SBNN ook 
het dak vernieuwd op de klas die dienst deed als kantoor. Kamtudi PS had in 2011 8 bakstenen 

klassen. Deze waren echter gedeeltelijk of in het geheel niet afgewerkt. 1 van de klassen werd 

gebruikt als kantoor waardoor de eerste klas van het lager onderwijs het kleutergebouw deelde met 
de kleuters. In 2013 werd met de steun van Stichting Heimerink Reith een nieuw kantoor gebouwd 

(zie foto hieronder) en een onafgewerkte klas die gebruikt werd als kantoor werd omgevormd tot een 
volwaardige afgewerkte klas.  

 

 



Daarmee kreeg de school een volwaardig kantoor en een stofvrije 8e klaslokaal voor de school.  

Alle klassen van het basisonderwijs hadden daarmee een eigen klaslokaal. Een kleuterklas die 

voorheen nog door klas 1 gebruikt werd, wordt nu effectief door de kleuters gebruikt.  
 

Eind 2013 waren er dus in Kamtudi PS 3 klassen klaar met ramen en deuren en binnenin gepleisterd. 
Dit zijn de klassen gebouwd of gerenoveerd door SBNN. De 5 overige klassen welke dankzij bijdragen 

van het Keniaanse overheids CDF-fonds en eigen bijdragen werden gebouwd, zijn in ruwbouw klaar.  

 
In 2014 werd met steun van Heimerink Reith Stichting het project in Kamtudi verdergezet. 

Het nieuwe blok met kantoor (gebouwd in 2013) en twee klassen (gebouwd in 2010) werden buiten 
volledig gepleisterd (de klassen waren binnen reeds gepleisterd tijdens de bouw) en binnen en buiten 

geschilderd. Ook het oudere blok waar voorheen het kantoor zat, welk nu een klas is, werd aan de 
buitenkant gepleisterd. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 



2.2. Project 2015 
 

In 2015 werden vier klassen binnenin afgewerkt (pleisteren), en drie klassen aan de buitenkant. In 
deze drie klassen werden ook ramen en deuren geplaatst. Het project startte in mei en werd in 

augustus 2015 afgewerkt. Het werd zoals altijd door het schoolcomité uitgevoerd. SBNN en SBNN 
Kenya hadden daarbij een coachende en adviserende rol en waren daarbij veelvuldig ter plaatse 

aanwezig. De verschillende fasen van het project werden op voorhand gezamenlijk besproken.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



2.3. Resultaten van het project en Balans 
 
2.3.1. Vier extra afgewerkte klassen 
 

 
 

2.3.2. Kamtudi heeft nu 2 volledig afgewerkte klassen inclusief schilderwerk en een afgewerkt kantoor 
(zie foto’s 2014) 

2.3.3. Er moet nog 1 klas binnenin gepleisterd worden 
2.3.4. Er moeten nog 6 klassen geschilderd worden binnenin en buiten. 

 

2.4. Financiering van het project 
 

Soort kosten  Bedrag 

Hard ware – veel cement voor al het pleisterwerk  130900 KES 

Labour   220000 KES 

Transport     11000 KES 

Windows and doors    80000 KES 

Ventilations      2200 KES 

TOTAAL 443.900 KES 

 

De meeste kosten zitten omwille van het vele pleisterwerk in de arbeid en in de cement. Voor deze 
werken werd dus in totaal  443900 KES besteed. Dat is binnen het vooropgestelde budget van  

500.000 KES. 



3. Verloop van het project bij Andingo Olasi PS 

 
3.1. Voorgeschiedenis 
 
De Andingo Olasi Primary School bevindt zich in eenzelfde omgeving als Adingo Opanga Primary 

School en Ombugo Primary School, een paar kilometer voorbij de Kamtudi PS. Van alles en iedereen 

verstoken vind je deze school hoog in de bergen in het zuid-westen van het werkgebied van SBNN.  
De levensomstandigheden in deze omgeving zijn extreem laag. De school is moeilijk blijkbaar op een 

afstand van ruim 15 kilometer van Coleweny. In vogelvlucht ligt het echter niet zo ver van Kongou, 
een dorpje langs de Katito-Kendy Bay weg. 

 

De school heeft meer dan 200 leerlingen en 75 kleuters. De school kan beschikken over 7 door de 
overheid betaalde leerkrachten (incl. hoofdonderwijzer), 2 ondersteunende leerkrachten (waarvan 1 

betaald door SBNN)  en 2 kleuterjuffen. 
 

De school werd gestart in 1981. Toen had de school 1 lemen klaslokaal. In 1988 had de school 8 
leerjaren en nam de school voor het eerst deel aan de KCPE-examens. 

De school had begin 2013 8 onafgewerkte klaslokalen, een kantoortje en een nieuw (in 2011) door 

SBNN gebouwd kleutergebouw. SBNN heeft in voorgaande jaren ook een inspanning geleverd op het 
vlak van sanitair door het bouwen van een toiletblok met twee deuren voor de leerkrachten en 

eenzelfde toiletblok voor meisjes.  
 

 

 
Voor het project 2013     Na het project 2013 
 

In 2013 werden vier klassen afgewerkt. 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.  

Gelijkertijd werd een vierdeurs toilet gebouwd voor jongens 
 

 
 



Na dit werk in 2013 waren de 4 overige klassen welk dankzij bijdragen van het Keniaanse overheids 

CDF-fonds gebouwd zijn echter nog verre van afgewerkt.  Daarom werd aan de Stichting Heimerink 

Reith gevraagd om SBNN en SBNN Kenya te helpen met het afwerken van deze 4 klassen en het 
kantoor zodat de school er helemaal klaar zou zijn. Het verschil tussen de twee blokken was immers 

wel heel er groot geworden door het werk van 2013. 
 

Het project in 2014 was zo goed als identiek aan het project van 2013.  4 klassen en het kleine 

kantoor, werden zowel binnen en buiten gepleisterd, inclusief het inzetten van de deuren en ramen. 
Om de wateroverlast te vermijden werd door de aannemer een grote afvoergoot voor het gebouw 

gemetseld. Daardoor wordt het water afgeleid vooraleer het de klassen instroomt. Ten slotte werden 
de klassen en het kantoor ook binnenin geschilderd. Jammer genoeg was voor het schilderen buiten 

geen geld meer beschikbaar. 
 

 
 

 
 

 



 
 

3.2. Project 2015 
 
In 2015 werd de  buitenkant van het tweede blok geschilderd en werd het kleine kantoortje uitgebreid 

met een volwaardige lerarenkamer. Het kantoor met 2 kleine kamers was immers veel te klein voor 9 

leerkrachten. De twee kantoorkamertjes die er al waren werden de kantoren van de hoofd- en de 
deputy. 

 

 
 



 
 
 

3.3. Resultaten van het project 
 
3.3.1. Vier extra volledig afgewerkte klassen 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

3.3.2. Een extra lerarenkamer zodat Olasi PS een volwaardig kantoor heeft met naast de lerarenkamer 

een kamer voor zowel de hoofdonderwijzer als de deputy 
 

 
 

3.3.3. Olasi PS heeft nu 8 volledig afgewerkte klassen inclusief schilderwerk en een afgewerkt kantoor 
 

3.4. Financiering van het project 
 

De kosten werden als volgt opgebouwd. 

 

Soort kosten  Bedrag 

Bouwmaterialen, zoals cement, dakplaten, nagels, 

bouwijzer 

  80325 KES 

Verf   41130 KES 

Bakstenen en ventilatiestenen   16500 KES 

Deuren, ramen     7000 KES 

Hout (boegboorden voor het dak)    3200 KES 

Transport materiaal    3500 KES 

Labour   68000 KES 

TOTAAL AFWERKING KLASLOKALEN 219655 KES 

 
De totale kostprijs bedroeg 219.655. Daarmee bleef het binnen de begroting die geschat was op 

250.000 KES (kantoor 200.000 KES + schilderwerk 50.000 KES). 
 

 



4. Verloop van het project bij Andingo Opanga PS 
 

4.1. Voorgeschiedenis 
 
Net als de Andingo Olasi Primary School vinden we - in het zuiden van het werkgebied van SBNN- de 

Adingo Opanga Primary School in een onherbergzaam gebied. Vanaf Coleweny is het een moeizame 
tocht van ruim 15 kilometer door de bergen vooral de school wordt bereikt. Hemelsbreed ligt deze 

school niet zo ver van Kongou, maar om de school te bereiken moet men een bergpad volgen. 

 
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 thans over 8 klaslokalen en 3 kleuterklassen en 

heeft ongeveer 300 leerlingen en 50 kleuters. De school kan beschikken over 7 TSC-leraren (incl. 
hoofdonderwijzer), 1 vrijwillige leerkracht en 2 kleuterjuffen. 

 
SBNN heeft de afgelopen jaren zijn steentje bijgedragen in de verbetering van de infrastructuur van 

School. Toen SBNN in 2009 voor de eerste maal in de school kwam was de situatie schrijnend – zie 
onderstaande foto’s.  

 

 
 
Daar moest snel wat gebeuren. In 2010 heeft SBNN dan ook met de steun van de Stichting Nacht van 

de Fooi 6 nieuwe klassen gebouwd. In 2012 werden deze klassen binnenin gepleisterd zodat ze 
stofvrij zijn voor kinderen en leerkrachten.  

 

.  

 
Daarnaast heeft de school ook nog 2 klassen in ruwbouw. Deze zijn gebouwd door het Keniaanse 

CDF-fonds.  
 

 

 
 



In 2014 werd door SBNN een grote en prachtige kleuterklas gebouwd. 

 

 
 
In 2014 heeft SBNN de buitenkant van de 6 in 2010 gebouwde klassen (blok van  4 en blok van 2 

klaslokalen) verder afgewerkt door de buitenkant te pleisteren. Dit project werd gesteund door 
Stichting Heimerink Reith.  

 

 

 
 
 



4.2. Project 2015 
 
In 2015 werden de 6 nieuwe klassen binnen en buiten geschilderd.. 
 

 
 

 
 

4.3. Resultaten van het project 
 
4.3.1. Zes klassen volledig afgewerkt, inclusief schilderwerk 

4.3.2. Er moeten nog 2 klassen (gebouwd door CDF) + kantoorgebouw (gebouwd door de 

gemeenschap) worden afgewerkt, in casu pleisterwerk bij kantoor en klassen , en ramen en deuren in 
de klaslokalen. 

 

4.4. Financiering van het project 
 

Soort kosten  Bedrag 

Verfmateriaal   60060 KES 

Transport     3000 KES 

Arbeid   66.000 KES 

TOTAAL 129.060 KES 

 
Voor deze werken werd dus in totaal 129.060 KES besteed. Dat is hoger dan het vooropgestelde 

budget van 100.000 KES. 
 



5. Verloop van het project bij Nyakwere Primary School 
 

 

5.1. Voorgeschiedenis 
 

Deze school is gelegen in het zuid-westen van het werkgebied van SBNN. De school werd dankzij de 
inzet van Pastor Joash Onyango Aloo van de lokale kerk The Bible Church, medio jaren ‘70 gesticht 

door Canadese missionarissen. Bij de bouw van de school werden 5 klaslokalen gerealiseerd. De steun 

van de Canadese kerkorganisatie kwam in 1995 tot een eind.  
Momenteel heeft de school 8 klaslokalen, een kleutergebouw (anno 2008 gebouwd door SBNN) en 

een bibliotheekruimte (anno 2005 afgewerkt en ingericht door SBNN). De school telt een kleine  
200 leerlingen en 50 kleuters. Het is daarmee 1 van de kleinste scholen in de West-Nyakach divisie.  

In totaal kan deze school beschikken over 7 TSC-leraren (incl. hoofdonderwijzer), 1 ondersteunende 

leerkracht en 2 kleuterjuffen.  
 

Nyakwere PS is met de Sango Buru PS 1 van de twee scholen waar in 2004 SBNN zijn 
werkzaamheden op een bescheiden manier startte met schilderwerken binnenin de klassen. Zie ook 

de naam van onze Stichting waar de naam Nyakwere prominent in voor komt. In 2005 werd door 
SBNN een bibliotheek afgebouwd en volledig ingericht en in 2008 werd een SBNN-kleuterklas 

gebouwd.  

 
10 jaar na onze pioneersjaren ging SBNN terug naar Nyakwere PS. De school is in de oude tijd slecht 

gebouwd zonder draagbalken in de muren en een aantal klassen zijn er zeer slecht aan toe. Zodanig 
slecht dat de klassen ‘veroordeeld’ zijn door het ministerie en dringend vervangen moeten worden. 

Enkel de bibliotheek en het kleutergebouw welke in 2005 en 2008 gebouwd zijn, zijn in goede staat.   

 

 
 

Het streven van SBNN is om stapsgewijs de toestand te verbeteren tot  de onveilige klassen 
vervangen zijn. Dit is een middellange termijn project waarbij gehoopt wordt per jaar minstens 1 klas 

te bouwen zodat 8 goede en volwaardige klassen zijn.  

 
Het Keniaanse CDF-fonds is in 2010 reeds gestart met de bouw van twee klaslokalen. Maar anno 2014 

hebben deze 2 klassen nog altijd niet de casco toestand bereikt. Dak en chapevloer ontbreken. Enkel 
de muren staan er. 

 

Stichting Heimerink Reith stelde geld beschikbaar om de Nyakwere PS te helpen en beslist werd om in 
2014 een klas te bouwen. De nieuwe klas werd aangebouwd tegen de twee onafgewerkte CDF-

klassen.  De klas werd bijna volledig afgewerkte klas, enkel de glazen en verf ontbreekt nog. 
Tijdens het werk werd onder het motto ‘werk met werk’ ook een toilet gerepareerd en werd een 

schoolpoort gemetseld. 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 



5.2. Project 2015 
 
In het voorstel stond de nieuwbouw van een nieuwe klas. Doch voor het project startte stelde de 
school de afbouw van twee klassen voor waarvan de bouw een aantal jaren geleden gestart was. Na 

een aantal jaren, stonden die 2 klassen echter tegen verval aan. Om volledige vernietiging tegen te 

gaan werd voorgesteld deze 2 klassen verder af te werken. De klas die SBNN in 2014 heeft gebouwd 
zijn aangebouwd tegen deze 2 klassen (zie foto hieronder). 

 

 
 

 



 
 

 

5.3. Resultaat van het project 
 

5.3.1. Twee nieuwe afgewerkte klassen 

 



5.3.2. Nyakwere heeft nu reeds 3 volledig afgewerkte klassen 

 

 
 
5.3.3. Er moeten nog 5 nieuwe klassen komen.  

 

5.4. Financiering van het project 
 

 

Soort kosten  Bedrag 

Bouwmaterialen 158650 KES 

Aannemers, labour 160000 KES 

Hout voor het dakgespante   39800 KES 

Transport materiaal     9450 KES 

Bakstenen   15000 KES 

Lokale materialen, keien   26000 KES 

Misc.    2500 KES 

TOTAAL 456400 KES 

 Voor deze werken werd dus in totaal 456400 KES besteed. Dat is behoorlijk meer dan de begrote 

350.000 KES. Er werd echter geen klas gebouwd maar er werd uit een ruïne 2 nieuwe volwaardige 

klassen gebouwd.  



 

6. Conclusie 
 
6.1. Voorgeschiedenis 
 
De uitgevoerde projecten waren een vervolg op eerder uitgevoerde projecten in 4 openbare 
basisscholen in West-Nyakach. Projecten die in vorige jaren ook gesteund werden door Heimerink 

Reith Stichting. Dus wat dat betreft waren het projecten die plaats vonden op bekend terrein. Voor 

een aantal van de bestuursleden van Heimerink Reith zelfs letterlijk, want in 2013 werd een bezoek 
gebracht aan zowel Andingo Olasi PS en Kamtudi PS. 

 
6.2. Financiering van het project 
 

Project Bedrag 

Kamtudi PS – pleisteren en afwerking 4 klassen    443.900 KES  / 500.000 KES 

Andingo Olasi PS – Schilderen 4 klassen en bouw 

lerarenkamer 

   219.655 KES  / 250.000 KES 

Andingo Opanga – Schilderen 6 klassen     129.060 KES /  100.000 KES 

Nyakwere PS- Afbouw 2 klassen     456.400 KES  / 350.000 KES 

TOTAAL  1.248.985 KES / 1.200.000  KES 

 Voor de 4 projecten werd in totaal 1.248.985 besteed. Dat is een kleine 50.000 KES meer dan 

vooropgesteld. Twee projecten bleven onder het begrote budget, 2 gingen er overheen. De 
overschrijding werd grotendeels veroorzaakt door het project in Nyakwere PS, dat een andere 

invulling kreeg dan gepland. Maar met die andere opzet en daaruitvolgende meerkost werd kreeg 

Nyakwere PS wel een extra klas. SBNN en SBNN Kenya hebben ingestaan voor het extra budget dat 
daarvoor nodig was. 

 
Met het bedrag werd vier mooie projecten gedaan. De kosten konden laag gehouden worden door de 

strakke planning en controle en het principe van ‘cost sharing’  De schoolcomités hebben – 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 ondergrond en fundering van de klassen. Met vereende krachten werden deze naar 
de bouwplaatsen gebracht. Daarnaast stonden de lokale gemeenschappen van de scholen in  voor het 

benodigde water tijdens de bouw. De kostprijs van de projecten kon op die manier wel op een redelijk 

peil gehouden worden. 
 

 


