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Doel  
 

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 2 lokale branches van SBNN opgericht. 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, 

werd - in samenspraak met het Keniaanse Ministerie van Onderwijs- voor de ondersteuning van de 
scholen een kwaliteitsprogramma opgestart. 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 Opanga Primary School 
 
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.  
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Daar moest snel wat gebeuren. In 2010 heeft SBNN dan ook met de steun van de Stichting Nacht van 
de Fooi 6 nieuwe klassen (1 blok van 4 en 1 blok van 2 klassen - zie foto’s volgende bladzijde) 

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. 
 

 



Project 2014 
 
In 2014 wilde SBNN het ingezette project in Andingo Opanga PS verderzetten. Dat wil zeggen de 
buitenkant van de 6 eerder gebouwde klassen afwerken. Dit project werd gesteund door Stichting 

Heimerink Reith. Het project werd in juli 2014 uitgevoerd. 

 

 
 

De twee blokken van respectievelijk 2 en 4 klassen (gebouwd in 2010 met steun van Stichting Nacht 
van de Fooi) werden buiten volledig gepleisterd. 

 

Resultaten van het project 
 

De zes klassen zijn buiten volledig gepleisterd. Zie onderstaande foto’s 

 

 
 



 
 

Financiering van het project 
 

Soort kosten  Bedrag 

Cement   66.600  KES 

Transport  17.240 KES 

Labour  62.500 KES 

TOTAAL 146.340 KES 

 

Voor deze werken werd dus in totaal 146.340 KES besteed. Dat is zo goed als het vooropgestelde 
budget van 150.000 KES. 

 

Voorstel voor 2015 
 
Andingo Opanga PS ziet er door de steun van Stichitng Heimerink Reith weer wat beter uit.  

Graag zou SBNN in 2015 het laatste zetje willen geven en de 6 nieuwe klassen binnen en buiten willen 
schilderen. Daarvoor is 100.000 KES nodig. 

 

 


