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1. PARTNERS VAN HET PROJECT 
 

1.1. SBNN  

 
Opgericht   18 mei 2004 

Rechtspersoon  Stichting, KvK nummer: 22055099 (KvK Terneuzen) 

ANBI    1 januari 2008, Fiscaal nr. 8132.53.603 
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 
Contactpersoon   Dirk Van Bunder, penningmeester 

Telefoonnummer  06-51238968 
 

Samenstelling bestuur:  

- Dirk Van Bunder, toegetreden tot bestuur bij oprichting:functie=penningmeester. 
- Ludi Aerts, toegetreden tot het bestuur op 24 januari 2013: functie = voorzitter. 

- Piet van Hauten, toegetreden op 24 januari 2013: functie = vice-voorzitter 
- Henda Khemaja , toegetreden op 24 januari 2013; functie = secretaris 

- Paul Vioen, toegetreden op 16 april 2018, functie= bestuurslid 
 

SBNN is opgericht in 2004 in Hulst – Zeeuws-Vlaanderen en wil de leefomstandigheden in zijn 

Keniaans werkgebied verbeteren door te werken in en aan onderwijs. SBNN startte toen met de 
ondersteuning van 2 scholen in West-Nyakach, te weten de Sango Buru Primary School en de 

Nyakwere Primary School. Anno 2019 bouwt SBNN aan de toekomst van meer dan 10.000 kinderen in 
28 basisscholen. Daarmee worden alle publieke basisscholen in de West-Nyakach onderwijsdivisie 

omarmt.  In zijn beginjaren richtte SBNN zich voornamelijk op infrastructurele projecten in de scholen, 

zoals renovatie, nieuwbouw, meubilair en andere herstellingen. Later is SBNN zich ook gaan richten op 
de kwaliteit van het onderwijs via o.a. trainingen voor leerkrachten en leden van de schoolbesturen, 

extra boeken, Water Sanitatie en Hygiëne en stimulering van bibliotheken. 
 

Het bestuur van SBNN zet in op de verantwoordelijkheid en inspanningen van de lokale partners. 
SBNN werkt bewust vanuit de lokale structuur om van daaruit hulp te bieden. SBNN is van mening dat 

daardoor de hulp het best tot zijn recht komt, het meest duurzaam zal zijn en samenwerking met 

lokale partners bevordert.  
 

SBNN is en blijft natuurlijk wel actief in Nederland voor wat betreft sensibilisering, voorlichting en 
fondsenwerving. De activiteiten in Nederland maken projecten in Kenia immers mogelijk. SBNN krijgt 

daarbij de hulp van vele partners en symphatisanten. Zonder hulp van derden lukt het niet. Na jaren 

ondersteuning van Edukans wordt SBNN vanaf 2019 gesteund en geadviseerd door de Wilde Ganzen. 
Andere structurele of eenmalige partners van SBNN zijn o.a. Aqua for All, Read to Grow, Biblionef, 

Marthe van Rijswijck Foundation, Stichting Pelgrimshoeve, de Heijmerink Reith Stichting, de 
Dr.Hofsteestichting, Share4more van de Rabobank en de Nacht van de Fooi.  

 
De werkingskosten van SBNN bedragen minder dan 1 %. Deze kosten worden met name gevormd 

door bankkosten en kosten Kamer van Koophandel. SBNN heeft immers geen personele of 

overheadkosten, zoals vliegtuigtickets, visumkosten, verblijfkosten, etc.  
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1.2. SBNN Kenya 
 

Naam organisatie  SBNN Kenya 
Jaar oprichting   2011 

Adres     Katito – Kendy Bay Road (Onego PS) 

Postadres   POBOX 9723  - 40141 Kisumu - Kenya 
Naam contactpersoon  Ayub Ocholla 

Functie    Bookshop manager Nyaburu Enterprises 
Email adres    Nyaburu2012@gmail.com 

Rechtspersoon  Community Based Organization 

 
SBNN Kenya versterkt, stimuleert en coördineert de SBNN-programma’s in West-Nyakach. Samen met 

de lokale gemeenschap tracht SBNN-Kenya de onderwijsomstandigheden en de onderwijskwaliteit 
stapsgewijs te verbeteren.  

 
SBNN Kenya is officieel geregistreerd bij het Ministerie van Sociale Zaken als Community Based 

Organisation (CBO). Elke openbare basis school in West-Nyakach is in SBNN Kenya vertegenwoordigd.  

SBNN Kenya heeft een dagelijkse bestuur van 8 personen. SBNN-Kenya ondersteunt en begeleidt de 
schoolbesturen bij projecten en stemt tevens de verschillende kwaliteitsprojecten en infrastructurele 

projecten op elkaar af. Daarnaast is SBNN-Kenya ook de link naar het SBNN-bestuur in Nederland. 
Belangrijkste partners van SBNN Kenya zijn het Ministerie van Onderwijs via de Subcounty Director of 

Education, de 28 publieke basisscholen in West-Nyakach en hun schoolmanagement, de Chiefs van de 

Area en diverse lokale groepen.  
 

SBNN en SBNN Kenya werken altijd samen met de schoolbesturen (de zogenaamde BOM – Board of 
Management) van de scholen. Elk schoolbestuur bestaat uit 15 leden. De hoofdonderwijzer is de 

secretaris. De andere 14 leden (incl. de voorzitter) zijn verkozen door de gemeenschap. 
  

SBNN Kenya heeft haar eigen leercentrum, het zogenaamde CFDC (Child Friendly Development 

Center) waardoor ze niet alleen de leerkrachten, ouders en kinderen kan ondersteunen maar 
waardoor het ook eigen middelen kan genereren door het verkopen van boeken en lesmaterialen, en 

het geven van trainingen aan leerkrachten. Afgelopen jaar zijn de inkomsten van de boekhandel 
behoorlijk verminderd omdat de overheid zelf boeken is gaan verdelen onder de scholen. Het is 

afwachten hoe dit verder zal evolueren.  Hopelijk keert de overheid dit besluit nog om want anders zal 

het lastig worden om de vaste kosten zelf te blijven betalen. Een andere dienst van het CFDC is het 
computercentrum met een internetcafé en computeropleiding. Ook het kantoor van SBNN Kenya is 

gevestigd in het CFDC leercentrum. Het centrum, dat gelegen is op het terrein van de Onego PS is de 
centrale faciliteit voor alle activiteiten in West Nyakach en is op dit moment al zelfbedruipend.  

 

 

 
 
 
 
 
 



2. BASISONDERWIJS IN KENIA 
 

In Kenia omvat de basisschool vooralsnog 8 schooljaren, in afwachting van een ingrijpende 
hervorming die in 2018 is gestart. Alle openbare basisscholen in het werkgebied zijn officiële scholen. 

Daardoor kan er aan het einde van klas 8 worden deelgenomen aan het landelijke KCPE-examen. 

Zonder een KCPE-certificaat is het niet mogelijk om middelbaar onderwijs te volgen. Er wordt 
gestreefd naar stijgende kwaliteit, betere resultaten en meer afgestudeerden.  Alle openbare 

basisscholen in het werkgebied die meestal ook een belangrijke maatschappelijke en centrale rol 
spelen in de lokale gemeenschappen, zijn officiële scholen. Daardoor kan er aan het einde van klas 8 

worden deelgenomen aan het landelijke KCPE-examen. Zonder een KCPE-certificaat is het niet 

mogelijk om middelbaar onderwijs te volgen. Het gemiddelde resultaat van de scholen is de afgelopen  
jaren redelijk stabiel. De gemiddelde score hangt steeds rond 260/265. Er wordt gestreefd naar 

stijgende kwaliteit, betere resultaten en meer afgestudeerden. 
 

Wat betreft overheidssteun krijgen de scholen een geringe bijdrage die afhangt van het aantal 
leerlingen voor boeken en overig lesmateriaal (potloden, schriften, krijt, etc.). Daarnaast ontvangen 

de scholen een klein bedrag voor onderhoud van de gebouwen. De overheid betaalt de salarissen van 

de zogenaamde TSC teachers, dit zijn de door de overheid aangestelde docenten. De scholen kunnen 
ook aanvragen indienen bij het zogenaamde CDF fonds, om bijvoorbeeld een klaslokaal te renoveren, 

een klas bij te bouwen of toiletten te vernieuwen. Dit fonds is redelijk politiek getint. 
 

In de 28 publieke scholen in West Nyakach gaan meer dan 10.000 kinderen (incl. kleuters) naar 

school. De scholen hebben samen de beschikking over 234 door de overheid betaalde leerkrachten. In 
de praktijk komt het er op neer dat de scholen gemiddeld 7 door de overheid betaalde krachten 

hebben. Er is een aanzienlijk tekort aan leerkrachten in het lager onderwijs. Daarbij is het 
kleuteronderwijs dan nog buiten beschouwing gelaten. De kleuters krijgen, op uitzondering van een 

paar door de County regering betaalde leerkrachten, op alle scholen les van vrijwillige onderwijzers. 
De scholen slagen er in om via de gemeenschap een klein bedrag in te zamelen voor de 

kleuteronderwijzers. Ditzelfde geldt trouwens voor de overige vrijwillige leerkrachten in de school.  

 
Het Keniaanse onderwijs in algemeen en de scholen in West-Nyakach in het bijzonder hebben een 

heleboel problemen en uitdagingen. De invoering van het vrij onderwijs in 2003 met hulp van 
internationale donoren heeft de situatie niet eenvoudiger gemaakt door een groot aantal 

neveneffecten ervan: toevloed aan leerlingen, klassen zijn overbevolkt en niet voldoende uitgerust, 

onvoldoende schoolbanken, boeken en lesmateriaal en veel te weinig geld, o.a. voor de kwaliteit van 
het onderwijs. Problemen die 15 jaar na dato nog niet zijn opgelost. Integendeel, zij beïnvloeden het 

onderwijsveld nog ingrijpend. De scholen in landelijke gebieden worden geconfronteerd met de 
grootste problemen. De extreme toename van leerlingen in deze gebieden, en het tekort aan 

financiële overheidssteun geven deze scholen harde en moeilijke tijden. Er is nauwelijks geld voor 

kwaliteitsimpulsen maar ook voor infrastructurele projecten. SBNN gaat voor een goede en gezonde 
leeromgeving in de 28 scholen met volledig  stofvrije klas- en kleuterlokalen, goed meubilair voor 

iederen, goede toiletten en watervoorzieningen. Het HIV-virus, maar ook de school omgeving, het 
gebrek aan schoon drinkwater en slechte sanitaire voorzieningen zijn een bedreiging voor de 

gezondheid van vele mensen en vooral de kinderen in West-Nyakach het gebied. 
 

Door een aantal ontwikkelingen binnen het beleid van de regering zijn er voor de scholen een aantal 

nieuwe uitdagingen bij gekomen. De Keniaanse regering heeft tablets aan de scholen gegeven maar 
extra geld voor een lokaal of voor beveiliging van het schoolterrein en het kantoor voor het bewaren 

van de tablets is niet ter beschikking gesteld. Alle scholen zetten dan ook in op een betere omheining 
zodat de beveiliging van de school kan worden verbeterd. Ook moeten de kantoren versterkt, 

vernieuwd of volledig opnieuw gebouwd worden om aan de modernere vereisten te voldoen. Meestal 

kan het oude kantoor dan wel getransformeerd worden in een extra klaslokaal. Daarnaast heeft het 
ministerie in 2018 ook een nieuwe onderwijssysteem ingevoerd waardoor de komende jaren het 

kleuter-, lager en middelbaar onderwijs volledig hervormd gaat worden. En om het nog wat 
ingewikkelder te maken is er ‘full transition’ opgelegd vanuit het ministerie. Dat wil zeggen dat als de 

ouders het niet willen, kinderen hun jaar niet moeten overdoen maar gewoon naar het volgend jaar 
kunnen, ook al is het resultaat onvoldoende.  



3. EEN NIEUWE SCHOOL VOOR SANGORO  
 

Omdat het belangrijk is dat kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven in veilige scholen en goede 
klaslokalen zet SBNN verder in op het uitvoeren van infrastructurele werkzaamheden. 

 

SBNN heeft de afgelopen vele mooie infrastructurele projecten uitgevoerd in de 28 openbare 
basisscholen in West-Nyakach. De meeste scholen staan er dan ook redelijk goed bij. Er worden in 

diverse scholen wel nog projecten afgerond of afgewerkt of onderhouden, maar Sangoro Primary 
School verdient extra aandacht  

 

3.1. SANGORO Primary School 
 

De Sangoro Primary School is direct gelegen aan de weg Katito – Kendu Bay.  
 

In 1960 werd de school gestart met de hulp van een lokale kerk. Sindsdien heeft de gemeenschap 

getracht de school verder te ontwikkelen. De school telt 9 klaslokalen en een kleutergebouw (anno 
2009 gebouwd door SBNN). Van de 9de klas is een leesruimte/bibliotheek gemaakt.  

 

 



 
 

De school telt 310 leerlingen + 70 kleuters. De school heeft de beschikking over 9 TSC-leraren (incl. 

de hoofdonderwijzer), 4 vrijwillige leerkrachten en 2 kleuterjuffen. Naast de Sang’oro primary school is 
een volwaardige middelbare school gevestigd.  

 

3.2. Probleemstelling 
 
Het klassenblok voor de lagere school met 9 klaslokalen en kantoor is door het ministerie volledig 
afgekeurd omdat het geen draagbalken bevat. De klaslokalen zouden daarom gevaarlijk zijn.  

 

 



In 2018 heeft SBNN 1 klaslokaal verstevigd met draagbalken en versteviging van de gevels. Na 

controle vond het ministerie dit onvoldoende veilig omdat met name ook de fundering van het gehele 

gebouw te zwak is. 
 

 
 
De renovatietechniek met versteviging van de draagbalken is derhalve niet toereikend. De school is 

door het ministerie nu verplicht om een volledige nieuwe school te bouwen met 8 nieuwe klaslokalen 

en een nieuw kantoor.  
 

3.3. Omschrijving van het project 
 

Met het schoolbestuur is de afspraak gemaakt dat SBNN wil helpen om de nieuwe school te helpen 

bouwen. Daarbij is afgesproken dat SBNN zal instaan voor 50 % van het project. Dat wil zeggen 4 
klaslokalen en een half kantoor. De lokale gemeenschap en het schoolbestuur heeft aangegeven zelf 

en via lokale fondsen in te willen staan voor de andere 50%!! 
 

Met hulp van het keniaanse CDF werd eind vorig jaar reeds een eerste klas gebouwd. Deze klas is zo 
goed is als klaar. Er resteren dus nog 7 klaslokalen en een kantoor. Een serieuze klus met de dreiging 

van de ministerie tot sluiting van school als extra druk. 

 
SBNN wil dan ook snel handelen en zijn inbreng via de steun van diverse sponsoren zo snel mogelijk 

rondkrijgen en starten met de werkzaamheden.  
 

3.4. Doel  van het project 

 
De realisatie van een volledig nieuwe Sangoro Primary School met acht klaslokalen en een kantoor. 

SBNN zal daarvan de helft realiseren 

 
 

 
 



4. BEGROTING  
 

De bouw van een klaslokaal wordt geraamd op ongeveer 700.000 KES.  
Zie bijgevoegde begroting voor een klaslokaal. 

De prijs voor een kantoor wordt geraamd op het dubbele, namelijk 1,4 miljoen KES. 

 
In totaal is de afspraak dat SBNN voor de helft van het totaalproject financiering zal zoeken. Dat is 8 

keer 700.000 KES zijnde 5,6 miljoen + 1,4 miljoen voor het kantoor, in totaal 7 miljoen KES. 
 

 

 
SBNN is dus op zoek naar 3,5 miljoen KES. 

Aan een koers van 112 KES voor een euro is 
dat 31.250,- 

De school en de lokale gemeenschap zullen de andere 50% bij elkaar brengen. Daarvoor zullen zij 

met name lokale fondsen benaderen. 

 

5. VERLOOP VAN HET PROJECT, RAPPORTAGE & 
VERANTWOORDING 
 
Het project zal ter plaatse onder toezicht van het stichtingsbestuur en in nauwe samenwerking met de 

lokale gemeenschap, SBNN Kenya, de diverse schoolbesturen, het Keniaanse Ministerie van Onderwijs 
en andere lokale instanties zoals de chiefs worden uitgevoerd. Voor SBNN is het belangrijk dat de 

lokale partners in Kenia, binnen de middelen en mogelijkheden die ze beschikbaar hebben, aan de 

ontwikkeling in hun eigen regio bijdragen. Daarom is dus afgesproken dat SBNN niet het gehele 
project zal doen maar slechts 50%. Een actieve betrokkenheid van de lokale gemeenschap is het 

uitgangspunt en een absolute prioriteit. De gemeenschap moet het project omarmen alsof het hun 
eigen project is en ze derhalve op die manier ook beheren, onderhouden en in stand houden. 

 
Het schoolbestuur van Sangoro PS is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het project. Zij 

selecteren in samenspraak met SBNN Kenya een lokale aannemer die het werk zal uitvoeren. Nadat 

het schoolbestuur het project doorgenomen heeft met de lokale aannemer, wordt door de aannemer 
een offerte opgesteld, met  benodigde materialen en loonkosten. SBNN en SBNN Kenya vervullen een 

adviserende en coachende rol, en zijn daarbij veelvuldig ter plaatse aanwezig. De verschillende fasen 
van het project worden op voorhand gezamenlijk besproken. Op deze wijze wordt het verloop van het 

project in beeld gebracht. De kosten voor het project (arbeid en materiaal) zijn voor aanvang in beeld. 

Ervaring leert dat er zich door deze werkwijze tijdens de uitvoering van het project weinig 
verrassingen voordoen. De financiering gaat stapsgewijs. Na uitvoering van een fase wordt deze 

geëvalueerd, alvorens te starten met de volgende fase. Een bestuurslid van SBNN, Dirk Van Bunder, 
gaat regelmatig naar Kenia om de stand van zaken van de projecten op te meten. 

 

6. VERZOEK 
 

SBNN vraagt vriendelijk aan u om samen te werken met SBNN voor de bouw van een nieuwe school 
voor Sangoro PS. Door de kostenverdeling worden de helft van de kosten gedekt door de lokale 

gemeenschap en Keniaanse Fondsen.  

 
SBNN wil uw bestuur dan ook vriendelijk verzoeken om het hierboven genoemde project te 

ondersteunen. We zullen diverse partners verzoeken om ons te helpen. U kunt dus binnen uw eigen 
mogelijkheden en voorwaarden bekijken met welk bedrag u dit project wenst te ondersteunen. 

Laat de Sangoro PS niet verloren gaan. Onderwijs is en blijft de beste mogelijkheid voor de Keniaanse 

kinderen om een goede en mooie toekomst op te bouwen, niet enkel voor hen zelf maar ook voor hun 
families. 

 
 


