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Doel van SBNN 
 
SBNN is opgericht in 2004 in Hulst – Zeeuws-Vlaanderen en richt zich op de 28 publieke scholen in 

West-Nyakach. SBNN wil 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. 
Qua infrastructuur heeft de stichting tot doel dat elke van de 28 publieke lagere scholen in zijn 

werkgebied in 2015 over 8 permanente klaslokalen beschikt en een volwaardige kleuterklas. Andere 
speerpunten zijn schoon drinkwater, strijd tegen HIV, sanitair en hygiëne.  

 

Partnerorganisaties in Kenya 
 

Om lokaal SBNN verder te verankeren zijn in 2011 twee lokale branches van SBNN opgericht. Vanaf 
dat moment fungeren deze beide comité als volwaardige partners. Elke openbare basis school in 

West-Nyakach is in deze comité’s vertegenwoordigd. 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 nummer 1 is daarbij om alle leerlingen 

dagelijks op school te kunnen verwelkomen (millenniumdoel 2), inclusief de kinderen die tot dusver de 
weg naar school nog niet hadden gevonden.  

 

Andingo Olasi Primary School 
Kenia - provincie Nyanza – district Nyakach – West- Nyakach – Bolo zone 

 
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 werkgebiedvan SBNN. De 
school is erg slecht bereikbaar. De levensomstandigheden in deze omgeving zijn extreem laag. Dat 

toont zich in alles. De school ligt 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 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 (ruwbouw,  zie foto’s op volgende pagina), 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.  
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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. 
 

Het project in 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  

 

 
Voor het project     Na het project 
 

 
 

Gelijkertijd werd een vierdeurs toilet gebouwd voor jongens.   

 
 
 

 



Project 2014 
 
Door het project van 2013  zijn er in Olasi PS 4 klassen volledig afgewerkt. De kleuters hadden sinds 
2011 al een mooie klas en door dit project zijn ook de toiletten voldoende en netjes voor jongens, 

meisjes en leerkrachten. 

De 4 overige klassen welk dankzij bijdragen van het Keniaanse overheids CDF-fonds gebouwd zijn, 
waren 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 klassen en het kantoor zodat de school er 
helemaal klaar zou zijn. Het verschil tussen de twee blokken was immers wel heel er groot. 

 

De Heimerink Reith stemde daarmee in en met een budget van 500.000 werd aan de slag gegaan. 
Het project startte in mei 2014 met het pleisteren van de 4 klassen en het kleine kantoor, zowel 

binnen en buiten, 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 geen 

geld meer beschikbaar. 

 

 



 

Resultaten van het project 
 
Een afgewerkt blok van 4 klassen en een klein kantoor. 

 

 
 

 
 



Financiering van het project 
 

De kosten werden als volgt opgebouwd. 
 

Soort kosten  Bedrag 

Bouwmaterialen, zoals cement, dakplaten, nagels, 
bouwijzer, en verf  

 129.070 KES 

Bakstenen en ventilatiestenen     9.300 KES 

Deuren, ramen   94.000 KES 

Hout (boegboorden voor het dak)   17.500 KES 

Glas en toebehoren voor ramen              KES 

Zand   30.000 KES 

Overige   17.290 KES 

Transport materiaal   21.700  KES 

Labour  187.300 KES 

TOTAAL AFWERKING KLASLOKALEN 506.160 KES 

 
 

In totaal werd voor het project bij Olasis PS  506.160 KES besteed. 

De kosten konden laag gehouden worden door de strakke planning en controle en het principe van 
‘cost sharing’  Dat wil zeggen dat de gemeenschap van de school instond voor het vrijmaken van de 

bouwplaats en het aanbrengen van water en de zogenaamde lokale materialen, zijnde zand, keien en 
grote keien. Gezien de grote hoeveelheid zand die ze moesten bijeenbrengen voor het vele 

pleisterwerk deed de school net zoals in 2013 een verzoek om hen daarin ook te ondersteunen. 

Daarin heeft SBNN ingestemd. De 30.000 KES die daarvoor aangewend is, werd uit het SBNN-
onderhoudsbudget van de school gehaald. 
 

Voorstel voor 2015 
 
Andingo Olasie PS heeft een met de steun van Stichitng Heimerink Reith de laatste twee jaar 

belangrijke vooruitgang geboekt. De school is zo goed als afgewerkt.  
 

Enkel de buitenkant van het tweede blok moet nog worden geschilderd en het kantoortje is veel te 
klein voor 9 leerkrachten. 

Als laastste onderdeel van het project is dan ook het voorstel om een grote lerarenkamer te bouwen 

naast de twee kantoorkamertjes zodat die kamers de kantoren kunnen worden van de hoofd- en de 
deputy en de nieuwe ruimte de staffroom (lerarenkamer) wordt. 

 
Geschatte kostprijs voor het kantoor is 200.000 KES. Voor het schilderwerk is 50.000 KES voldoende. 

In totaal is derhalve benodigd 250.000 KES. 
 
 
 
 


