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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.  

 

Kamtudi Primary School 
 
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 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 is evenwel afgewerkt. De mate van afwerking verschilt van klas tot klas. Drie klassen hadden 

deuren en ramen, drie niet. Geen van de 6 klassen is evenwel gepleiserd en ook vloeren ontbreken.  

 

mailto:dvbunder@gmail.com


 
 

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 klassen werden binnenin gepleisterd zodat ze stofvrij zijn voor kinderen en leerkrachten. In 2011 

werd door SBNN een grote kleuterklas gebouwd waar tot 2013 de kleuters en klas 1 in gehuisvest 
waren. In 2011 werd ook door SBNN ook het dak vernieuwd op de klas die dienst deed als kantoor 

(zie foto’s hieronder, links met het oude dak, rechtsonder met het nieuwe dak). 

 

 
 

De school heeft ongeveer 180 leerlingen en 70 kleuters. De school kan beschikken over 7 door de 
overheid betaalde leerkrachten (incl. hoofdonderwijzer), 3 ondersteunende leerkrachten (waarvan 1 

betaald door SBNN) en 2 kleuterjuffen. 

 

Project 2013 
 
Begin 2013 had de school dus 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 Stichting een nieuw kantoor gebouwd en een onafgewerkte klas die tijdelijk gebruikt 

werd als kantoor omgevormd tot een volwaardige afgewerkte klas. Daarmee werden in 1 project 2 

doelstellingen gehaald; een volwaardig kantoor voor de school en een stofvrije 8e klaslokaal voor de 
school. Het nieuwe kantoor werd aangebouwd tegen de 2 klassen die SBNN in 2010 reeds bouwde en 

het vroegere kantoor werd gepleisterd en gevloerd zodat het een volwaardige klas werd.  



Daardoor hebben alle klassen van het basisonderwijs nu alle 8 een eigen klaslokaal. Een kleuterklas 

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

In totaal werd voor het project in 2013 bij Kamtudi PS 440.766 KES besteed. 

 
 

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

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

 

Project 2014 
 
In 2014 stelde SBNN aan Heimerink Reith Stichting voor het project in Kamtudi verder te zetten. 
Met veel genoegen stelde SBNN vast dat Stichting Heimerink Reith dit voorstel omarmde en nogmaals 

de samenwerking met SBNN besloot aan te gaan. 
Het project werd gestart in mei en werden in september afgerond. 

Het nieuwe blok met kantoor (gebouwd in 2013 met steun van Stichting Heimerink Reith) en twee 
klassen (gebouwd in 2010 door SBNN) is 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, is aan de buitenkant 
gepleisterd. Het oude kantoor, in casu de nieuwe klas was vorig jaar binnen al gepleisterd. 

 
Onderstaand worden een aantal foto’s getoond m.b.t. het verloop van de werkzaamheden. 

 
Voor de start zag het blok er zo uit. Links het kantoor, rechts de twee klassen. 

 



 
Pleisteren van het nieuwe blok    Pleisteren van het oudere blok 

 

 
De start van het schilderwerk, eerst de grondverf. 

 

 
Schilderwerk binnen 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Resultaten van het project 
 

1/ Het nieuwe gebouwde blok is binnen en buiten volledig gepleisterd en geschilderd. 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

2/ Het oude blok is buiten tot aan de hoek gepleisterd, inclusief de binnenkant van 1 klas, zijnde de 

klas die voorheen dienst deed als kantoor. 
 

 
 

Financiering van het project 
 

Soort kosten  Bedrag 

Cement en verf    80.500 KES 

Aannemers    75.700 KES 

TOTAAL 156.200 KES 

 
Voor deze werken werd dus in totaal 156.200 KES besteed. Dat is zo goed als het vooropgestelde 

budget van 150.000 KES. 

 

Voorstel voor 2015 
 
Kamtudi PS heeft met de steun van Stichitng Heimerink Reith een belangrijke stap gezet. 

Maar ongeveer de helft van de school is nog onafgewerkt. Wachten op het Keniaanse CDF lijkt 

wachten op Godot. Soms duurt afwerking van een CDF-project vele jaren als het al tot afwerking 
komt. Dikwijls worden ze immers niet afgewerkt omdat een nieuwe parlementslid leidt tot andere 

projecten o.b.v. andere politieke motieven of ander beleid ter zake.  
Het verschil met de afgewerkte delen is zo schrijnend dat zo snel mogelijk de Kamtudi PS afgewerkt 

moet worden.  
Het project is wat dat betreft vergelijkbaar met het project dat in 2013 en 2014 werd uitgevoerd in 

Andingo Olasi PS. Er moeten nog vijf klassen binnenin afgewerkt worden (pleisteren), en drie klassen 

aan de buitenkant. In deze drie klassen moeten ook nog ramen en deuren geplaatst worden. 
Daarnaast moeten na het pleisteren ook de binnenkant en buitenmuren nog geschilderd worden. 

Gezien de ervaringen in Andingo Olasi wordt geschat dat 500.000 KES voldoende moet zijn om dit 
werk uit te voeren. 

 


