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VOORWOORD 
 

it jaarverslag geeft een overzicht 

van de projecten van SBNN en 

SBNN Kenya in 2019.  

  

 

Het verslag is opgebouwd rond de vijf 

pijlers van het STAR-school programma 

waarin SBNN gedurende drie jaar (2016-

2018) participeerde. 

 

Per pijler worden vijf vragen beantwoord: 

- Wat zijn de problemen/knelpunten?, de 

probleemstelling 

- Wat willen we bereiken?, de 

doelstellingen 

- Wat hebben we gedaan?, de acties  

- Wat zijn de resultaten?, de effecten van 

onze acties 

- Wat heeft het gekost?, de financiën  

 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat de 

problemen die genoemd zijn, problemen 

zijn waarvan SBNN en SBNN Kenya 

denken dat ze daar iets aan kunnen doen. 

Er zijn binnen de scholen nog meer en 

andere problemen en/of knelpunten. Deze 

zijn evenwel niet allemaal opgesomd 

omdat ze ofwel niet binnen onze 

mogelijkheden liggen om daar iets aan te 

doen of omdat er voor gekozen is om ze 

niet aan te pakken. 

 

Graag wil het bestuur van SBNN via deze 

weg Wilde Ganzen, onze sponsoren, 

partners in Nederland en Kenia, onze 

zusterorganisatie in Kenia, onze 

medewerkers en alle kinderen, 

leerkrachten en mensen van West-

Nyakach bedanken voor hun medewerking 

aan onze projecten en acties in 2019. 

D 
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SAMENVATTING 
SBNN HEEFT 64.000 euro opgehaald in Nederland in 2019.  SBNN KENYA heeft voor   
9 miljoen KES aan projecten gedaan in 28 openbare Basisscholen in WEST-Nyakach 

en in 2 scholen in Kisumu County. ELKE SCHOOL HEEFT VOLDOENDE KLASLOKALEN. 
Bijna all ELKE SCHOOL HEEFT EEN KANTOOR WAAR DE SCHOOLMATERIALEN VEILIG ZIJN 

Alle  SCHOLEN ZIJN OMHEIND. DE RATIO LEERLINGEN/TOILET IS IN DE MEESTE 

SCHOLEN VERBETERD. BIJNA ALLE SCHOLEN HEBBEN VOLDOENDE MEUBILAIR 

ALLE SCHOLEN HEBBEN FACILITEITEN VOOR WATER. 263 MENSEN Hebben 

computerlessen afgerond (waarvan 30 in 2019).  Ratio boek / leerling is 

verbeterd. 32 mensen volgen opleiding  tot Kleuterjuf. ELKE SCHOOL HEEFT EEN 

HEALTH CLUB. 984 KINDEREN hebben eindexamen gedaan (+33%). 
48%=GEMIDDELD EXAMENRESULTAAT (242/500). SBNN KENYA STELT 28 

LEERKRACHTEN TEWERK. AANTAL LEERKRACHTEN IS GESTEGEN met 20%. Leerkrachten 

GEBRUIKEN LESPLANNEN. OVERHEID STELT 249 Leerkrachten tewerk. 34 
mensen volgen opleiding tot Kleuterjuf. Leerkrachten doen aan ACTIEF 

LEARNING tijdens les . County Regering heeft Eerste Kleuterjuffen  

Tewerkgesteld. DE SCHOOLUITVAL IS GEVOEILIG VERBETERD. SBNN KENYA 

ORGANISEERT VOETBALTORNooi voor de jongeren van West-Nyakach. ER WERDEN 6 

bijeenkomsten gehouden met de lokale gemeenschappen. ER was een SPORTTORNOOI 

voor de kinderen van de 28 basisscholen. ouders ondersteunen de projecten in de 

school van hun kind(eren). ALLE SCHOOLBESTUREN ZIJN GETRAIND . Alle scholen 

hebben visie, missie en MOTTo. BIJNA ALLE SCHOLEN HEBBEN EeN 

STATEGISCHE SCHOOLPLAN. 18 scholen partiperen in Knowledge for 

Childeren project.  LOKALE GEMEENSCHAPPEN BRENGEN 600.000  KES in bij 

infrastructuur 



 

 4 

 

1.PARTNERS  
 

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, 06-51238968,  
Overige bestuursleden Ludi Aerts, toegetreden bestuur op 24 januari 2013; functie = voorzitter. 

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

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

 
1.Bestuur SBNN 

 
SBNN werd op 18 mei 2004 in Hulst opgericht. Er werd gestart met de steun aan 2 basisscholen, de 

Nyakwere PS en de Sango Buru PS. Anno 2020 bouwt SBNN aan de toekomst van meer dan 10.000 
kinderen in 28 basisscholen in West-Nyakach in Kenia. SBNN is van mening dat onderwijs de beste weg is 

om uit de armoede te geraken. Door de jeugd een goede en kwalitatieve opleiding te geven, kunnen de 

gemeenschappen in West-Nyakach geholpen worden. Doelstelling daarbij is een goede en gezonde 
leeromgeving in de 28 scholen met volledig  stofvrije klas- en kleuterlokalen, meubilair, toiletten en 

watervoorzieningen voor iedereen. Daarnaast zet SBNN zich ook in voor verbetering van de kwalititeit 
van het onderwijs door training van leerkrachten en leden van de schoolbesturen.   

 

Het bestuur van SBNN kwam in 2019 vier keer bij elkaar; namelijk op 22 maart, 10 juni, 9 september en 
14 december. Het bestuur zet in op de verantwoordelijkheid en inspanningen van de lokale partner. 

SBNN kiest er bewust voor om te werken vanuit de lokale structuur gereguleerd door de Keniaanse 
overheid en van daaruit hulp te bieden. Dit met name om te vermijden dat er parallelle structuren 

ontstaan die mogelijk conflicteren met de bestaande en gehanteerde onderwijssystemen. 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. Ook speelt het daarmee in op een gewijzigde houding van de Kenianen, 

die een meer eigen en zelfstandige koers willen varen met minder dictaat vanuit het Westen. SBNN 
speelt daarom meer een ondersteunende en regiserende rol ten dienste van SBNN Kenya en helpt hen 

met name in het vinden van sponsoren voor specifieke projecten. 
 

De werking van SBNN in Nederland bestaat uit twee pijlers, enerzijds voorlichting over de SBNN-

projecten en leefomstandigheden in Kenia en anderzijds de fondsenwerving voor de SBNN projecten 
aldaar. Beiden zijn in principe niet van elkaar te scheiden want bij fondsenwerving hoort onlosmakelijk 

voorlichting en uit voorlichting vloeit soms ook fondsenverwerving voort. De activiteiten in Nederland 
maken de werking in Kenia immers mogelijk. Zonder hulp van derden lukt dat evenwel niet. Na jaren 

ondersteuning van Edukans wordt SBNN vanaf 2019 gesteund en geadviseerd door de Wilde Ganzen. 

Daarnaast heeft SBNN vele andere structurele of eenmalige partners.  

mailto:sbnnkenya@gmail.com
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2. Inkomsten Nederland  

 

Om haar doelstelling te bereiken, zamelde SBNN in 2019 natuurlijk weer de nodige financiële middelen 

in. Er wordt daarbij  samengewerkt met diverse organisaties. In 2019 kreeg SBNN steun in van: 

-Stichting X t.w.v €9304,- voor diverse projecten 

-Stichting XX t.w.v. € 1500,- voor de bouw van de kleuterklas in Nyamarimba PS 

-Stichting XXX t.w.v €1000,- voor de bouw van dezelfde kleuterklas 

-Stichting XXXX t.w.v. € 8172,- voor diverse projecten 

-Stichting VI  € 2.500,-- voor bouw kleuterlokaal in Kogola PS  

-Stichting VII  t.w.v €5000,- uitbetaling projecten uitgevoerd in 2018 

-Diverse fondsen t.w.v. €16.900,- voor de bouw van 4 klaslokalen en een kantoor in Sangoro PS, daarvan 

werd reeds 1 klaslokaal gebouwd in 2019, met het restant zullen in 2020 nog eens twee klaslokalen 

gebouwd worden. 

-Organisatie VV t.w.v. €10.000,- (voor de financiering van het project ondersteuning leerkrachten, zit niet 

in het programma van de Wilde Ganzen) 

-The Daphne Foundation t.w.v. €10.000,- (financiering van WSH projecten in 2020) 

 
Via fondsen en organisaties werd derhalve meer dan €64.000,- opgehaald. Op verzoek van de meeste 

fondsen en stichtingen vermelden wij hun naam niet in onze openbare publicaties. Daarnaast deed SBNN 
ook nog een aantal eigen acties. De meeste activiteiten doen we in samenwerking met andere lokale 

partijen, zoals een café, scholen of een serviceclub. Dat kan de verkoop van kerstkaarten of keniaanse 
spulletjes zijn, een quiz, een prognostiek, een actie op school, een fietstocht enz. Vanuit eigen acties 

werd in 2020 in totaal €3393,90 ontvangen (inclusief donaties). 

 

Vele jaren werd SBNN in haar werk gesteund door Impulsis/Edukans. In 2019 kwam deze samenwerking 

tot een eind omwille van financiële redenen. Gelukkig werd met Wilde Ganzen een nieuwe gelijkwaardige 

landelijke partner gevonden. De wijze waarop de Wilde Ganzen het werk van SBNN ondersteunt is 

bijzonder waardevol en zeker niet enkel op financieel gebied. De steun & adviezen van Wilde Ganzen 

dragen bij aan de capaciteitsopbouw van SBNN én haar lokale partners. En bovendien is de steun van 

Wilde Ganzen een kwaliteitslabel dat zeer waardevol is om bij externe partners en vermogensfondsen 

donaties te verkrijgen. Zij weten immers dat de fondsen voor projecten gedaan onder de vleugels van de 

Wilde Ganzen goed besteed zijn en dat de projecten van goede kwaliteit zijn.   

Wilde Ganzen stelde voor de uitvoering van onze projecten bijna €14.000,- beschikbaar. 

 

3. Kosten Nederland 
 

               
 
De werkingskosten van SBNN zijn minimaal. 

SBNN heeft immers geen personele of 
overheadkosten, zoals vliegtuigtickets, 

visumkosten, verblijfkosten, etc.  
 

De bankkosten bedroegen in 2019 slechts 

€170,88,-. Op uitzondering van €28,60- aan 

portkosten voor de kerstkaarten werden de 

secretariaatskosten en overige kleine 
werkingskosten betaald door de bestuurleden. 

Er waren in 2019 geen kosten voor Kamer van 
Koophandel. En het abonnement voor de 

website werd vorig jaar voor twee jaar betaald. 

De totale werkingskosten in Nederland 
bedroegen in 2019 der halve nauwelijks 

tweehonderd euro.  
 

In totaal werd voor bijna 53.000 euro aan geld 
overgemaakt naar SBNN Kenya voor de 

realisatie van de projecten aldaar. Dit bedrag 

werd door Wilde Ganzen nog eens aangevuld 
met 13.913 euro 
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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 is de lokale zusterorganisatie van SBNN in West-Nyakach. Samen met de lokale 
gemeenschap tracht SBNN-Kenya de onderwijsomstandigheden en de onderwijskwaliteit stapsgewijs te 

verbeteren. 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 

schoolbesturen bij projecten en stemt tevens de verschillende kwaliteitsprojecten en infrastructurele 
projecten op elkaar af. Om de kwaliteit van het onderwijs en management op de scholen in West-

Nyakach te bevorderen, werkt SBNN Kenya samen met het Keniaanse Ministerie van Onderwijs, via de 
District Education Officer (DEO) Nyakach, de 28 publieke basisscholen in West-Nyakach en hun 

schoolmanagement, de Chiefs van de Area en diverse lokale groepen.  

 
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.  

 

1.3. Scholen in West-Nyakach  
 

Het Nyakach district in Kisumu County in Kenia bestaat uit meerdere onderwijsdivisies. Een van die 

divisies is de West-Nyakach divisie. Deze omvat 2 zones: de Bolo zone en de Kodingo zone. Het 
werkgebied van SBNN omvat de gehele West-Nyakach divisie en telt 28 openbare basisscholen. Samen 

met de lokale gemeenschappen trachten SBNN en SBNN Kenya de onderwijsomstandigheden en de 
onderwijskwaliteit in deze scholen te verbeteren. De scholen kennen een geschiedenis variërend van 30 

tot 100 jaar. De schoolgebouwen staan allen op gemeenschapsgrond. In deze 28 scholen gaan meer dan 

10.000 kinderen (incl. kleuters) naar school. De scholen hebben samen de beschikking over 250 door de 
overheid betaalde leerkrachten.  

 
Daarnaast betaalt de overheid een geringe bijdrage per kind voor lesmateriaal (boeken, krijt, schriften 

etc) en voor onderhoudswerkzaamheden. 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 echter zwaar politiek getint en derhalve niet altijd even transparant. 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. SBNN blijft streven naar stijgende kwaliteit, betere resultaten en 

meer afgestudeerden. 

 
Elk schoolbestuur (Board of Management – BOM) van een school bestaat uit 15 leden. De 

hoofdonderwijzer is de secretaris van de BOM. De andere 14 leden (incl. de voorzitter) zijn verkozen door 
de gemeenschap.  
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2.  Basisonderwijs in Kenia 
 

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

heleboel problemen en uitdagingen. 

 

2.1. Invoering Free Primary Education 
 

De invoering van het vrij onderwijs in 2003 met hulp van internationale donoren had een groot aantal 
neveneffecten: extreme 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. Tot vandaag is de situatie zorgwekkend.  

 

Alhoewel de inschrijfgelden verdwenen is het onderwijs allesbehalve gratis geworden. Vele andere kosten 

bleven of er kwamen nieuwe kosten bij voor de ouders of de voogden; uniformen, pennen, 

proefexamens, examengelden, geld voor bijlessen, bijdragen voor sport, muziek of ouderdagen. 

Sommige van deze verzoeken om extra geld komen rechtsstreeks vanuit het ministerie zelf omdat ze niet 

genoeg geld hebben om bepaalde zaken met eigen middelen te organiseren (vb. Sport of 

muziekfestivals) of omdat ze het project overgebudgetteerd hebben. Vanwege het gebrek aan leraren en 

kleuterjuffen moeten ouders meestal ook maandelijks betalen voor het ondersteunend personeel in de 

scholen. Al deze extra uitgaven geven de ouders veel problemen.  Alhoewel het officieel niet toegelaten 

is, worden vele kinderen naar huis gestuurd als de kinderen niet het benodigde geld meebrengen, met 

het resultaat dat sommige kinderen definitief wegblijven van de school. Een ander effect van de invoering 

van FPE, is dat de betrokkenheid van de ouders en de gemeenschap afgenomen is en dat de ouders zich 

veel minder betrokken voelen bij het reilen en zeilen van de school van hun kind.  

 

Er is nauwelijks geld voor kwaliteitsimpulsen maar ook voor infrastructurele projecten. Daarnaast is er 

een structureel tekort aan leerkrachten. 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. 
 

2.2. Laatste ontwikkelingen 
 

Door een aantal ontwikkelingen binnen het beleid van de regering zijn er het laatste jaar nog een aantal 
nieuwe uitdagingen bij gekomen. De Keniaanse regering heeft tablets ter beschikking gesteld maar extra 

geld voor een lokaal of voor beveiliging van het schoolterrein en het kantoor voor het bewaren van de 
tablets worden niet gegeven. 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 moderne vereisten te voldoen. Meestal kan het oude 
kantoor dan meestal 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 doorstromen, ook al is het resultaat onvoldoende.  
 

Daarnaast heeft het ministerie beslist om zelf boeken te gaan verdelen onder de scholen waardoor de 
boekhandels en dus ook die van SBNN Kenya serieus onder druk komen te staan en veel moeite zullen 

hebben om te overleven. 
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2.3. STAR-school model 
 

In de periode 2016-2018 participeerde SBNN in het STAR-school model van Edukans. SBNN Kenya, de 

leerkrachten, de schoolbesturen en de ouders hebben door het STAR-project trainingen, workshops en 
capaciteitsopbouw  vaardigheden aangeleerd. Ook na beëindiging van het STAR-programma eind 2018 is 

SBNN zich blijven inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs en de verzelfstandiging van de lokale 
partner. Dat gebeurt nog steeds door de toen indertijd tewerkgestelde coördinator. De scholen worden 

geconfronteerd met vele problemen. Deze zijn binnen de vijf pijlers van het STAR SCHOOL MODEL 
gegroepeerd en rekening houdend met de uitdagingen en de mogelijke oplossingen, heeft SBNN samen 

met de lokale partners een aantal doelstellingen geformuleerd voor de Leeromgeving, Leerproces, 

Leerkrachten, Schoolmanagement en Lokale gemeenschap.  
 

De missie van SBNN is door structurele en duurzame samenwerking met partners in Kenia en Nederland 
de mensen en kinderen in West-Nyakach voor te bereiden op hun toekomst, door hen de mogelijkheid te 

geven om in een gezonde en HIV-arme omgeving naar een school te gaan met  adequate infrastructuur 

en lesmateriaal, goed en gekwalificeerd  personeel en een gemotiveerd schoolbestuur. SBNN 
concentreert zich daarbij op de 28 bestaande openbare basisscholen.  

 

De kinderen op de basisschool in West-Nyakach krijgen en ze daar ook houden is de belangrijkste zorg 

en uitdaging van SBNN. Onderwijs en alfabetisering zullen kinderen en jonge volwassenen de 

levensgereedschappen, de kennis en de capaciteit geven om de beslissingen over hun eigen leven zelf te 

nemen, met special aandacht daarbij voor de meisjes. De inspanningen van SBNN vinden altijd plaats in 

samenwerking en overleg met de lokale partners. Voor SBNN is het immers belangrijk dat de lokale 

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

in hun eigen regio bijdragen.  

 

Een actieve betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij de SBNN projecten is het uitgangspunt en een 

absolute must. De gemeenschap moet de projecten omarmen alsof het hun eigen projecten zijn en ze 

derhalve op die manier ook beheren, onderhouden en in stand houden. In haar werk in Kenia streeft 

SBNN naar structurele samenwerking en - indien mogelijk - gedeeltelijke of volledige integratie binnen de 

reguliere Keniaanse onderwijssystemen. De samenwerking met de verschillende schoolbesturen is erg 

belangrijk. Door de opleiding van de leden worden zij beter voorbereid op hun taken en 

verantwoordelijkheden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de diensten van de Director of Education 

en andere lokale instanties zoals de chiefs. De technische en praktische uitvoering van de projecten 

vinden altijd plaats in overleg met de schoolbesturen. 

 

De SBNN doelstellingen werden geïntegreerd in de statuten van SBNN Kenya door de '10 geboden'. Deze 

10 SBNN-normen vormen samen met de doelstellingen van de Visie 2030 van de Keniaanse regering en 

het STAR-school model de basis om te komen tot kindvriendelijke scholen in West-Nyakach.  

 

1.Kwalitatief en kindvriendelijk onderwijs. 

2.Discipline en tijdsmanagement 

3.Geen kindermishandeling 
4.Leerkrachten in de klas tijdens school 

5.Kinderen in de klas tijdens schooltijd 

6.Water en sanitatie 

7.Meisjesvriendelijk onderwijs 

8.Respect en belang van kleuteronderwijs 
9.Transparante delegatie en communicatie 

10.Verantwoordelijke en betrokken ouders 
                                    

SBNN wil zijn lokale partner en de scholen onafhankelijk en zelfredzaam maken, zodat ze in de toekomst 
op eigen benen kunnen staan, zodat de lokale partners van SBNN in staat zijn om zelf hun plannen te 

maken en ook gedeeltelijk of volledig te implementeren binnen de financiële kaders. Wij zijn ervan 

overtuigd dat we onze scholen en hun gemeenschappen daarmee sterker maken voor de toekomst. In de 
volgende hoofdstukken wordt per pijler aangegeven wat de problemen zijn, wat we er in 2019 aan 

gedaan hebben en wat de resultaten daarvan zijn.      
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3. Leeromgeving 
 
3.1. Probleem  

De school omgeving met gebrekkige of onvoldoende klas- en kleuterlokalen, onvoldoende meubilair voor 

iederen, 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. 

 

3.2. Doelstellingen 
-Goede en gezonde leeromgeving voor alle kinderen in de openbare basisscholen van West-Nykach 

-Alle 28 SBNN-scholen hebben ten minste 10 goede, schone, stofvrij en afgewerkte klaslokalen  

(8 permanente klaslokalen voor de lagere school en twee klaslokalen voor de kleuters).  

-Ieder kind in een openbare lagere school in West Nyakach heeft een zitplaats op een stoel of een bank.  

-De verhouding leerlingen / toiletten is voldoende. 

-Drinkwater op alle scholen voor alle kinderen 

-De totale impact van deze dimensie is dat de leerkrachten en leerlingen kunnen lesgeven en leren in 
goede en gezonde omstandigheden. 
 

 

3. 3 Acties 2019  
 
SBNN heeft in overleg met SBNN Kenya met steun van diverse stichtingen,organisaties en 

vermogensfondsen in 2019 vele mooie infrastructurele projecten uitgevoerd. Doelstelling is om in alle 
scholen een acceptabele minimumgrens aan voorzieningen te realiseren.   

 

Alle projecten werden 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 uitgevoerd. De schoolbesturen van de scholen zijn  
verantwoordelijk voor het uitvoeren van het project. SBNN en SBNN Kenya vervullen een adviserende en 

coachende rol, en zijn daarbij veelvuldig ter plaatse aanwezig. Een bestuurslid van SBNN, Dirk Van 

Bunder, gaat regelmatig naar Kenia om de stand van zaken van de projecten op te meten.  
 

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. De lokale cofinanciering is 

meestal een voorwaarde. Dus zolang de eigen inbreng niet gegarandeerd is, wordt het project niet 
opgestart. Dat wil zeggen dat de scholen en de lokale gemeenschappen een belangrijke bijdrage leveren 

aan de projecten. De scholen zorgen voor de zogenaamde lokale materialen, dit zijn de materialen die in 

de nabije of iets verdere omgeving te halen zijn uit de natuur. Denk daarbij aan water, zand, keien (klein 
voor beton – groot voor fundering) en murrum. Is het leveren van materialen lastig dan kan ook een 

financiële bijdrage of een personele inzet overwogen worden. Door deze kostendeling wordt de 
verantwoordelijk en betrokkenheid van de scholen en hun gemeenschap bij de projecten vergroot.  
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3.3.1. Grote Projecten 
 

SBNN en SBNN Kenya hebben in 2019 acht grote projecten uitgevoerd.  

 

1. Nyakwere Primary School (Kodingo Zone) 

In 2018 werd in deze school gestart met de bouw van een zesde klas (fundering en muren). In 2019 werd 
deze klas volledig afgewerkt en werd met het restmateriaal gestart met een zevende klas.  Daarbij werd 

door SBNN slechts 243.225 KES gebruikt terwijl er 500,000 KES begroot was. Het bedrag kwam veel lager 

uit en er kon meer gedaan worden omdat Nyawkere een budget gekregen had van het lokale CDF-fonds. 
 

2. Sangoro Primary School (Kodingo Zone) 
Alle gebouwen van Sangoro PS zijn veroordeeld tot sloop door het ministerie. De school zoekt daarbij 

naar middelen. Met SBNN is afgesproken dat SBNN de helft doet en de school en de gemeenschap de 

andere helft. Via het lokale CDF is in 2018 reeds een eerste klas gebouwd. In 2019 werd de eerste klas 
door SBNN gebouwd van de nieuwe school.  
 

3. Nyadina Primary School (Kodingo Zone) 

In de afgelopen jaren werden 4 klaslokalen en het kantoor gebouwd. In 2019 werd de renovatie van de 

school verder gezet. De oude klassen kregen nieuwe ramen en deuren, werden gevloerd en aan 7 
klaslokalen en het kantoor werd een veranda gebouwd of afgewerkt. 

 

4. Thurdibuoro PS (Kodingo Zone) 
In 2019 werd de school volledig omheind (chain link) en werd een schoolpoort gebouwd. Daarvoor 

werden de fondsen van CDF en SBNN samengevoegd. De inbreng van SBNN werd daarbij vooral gebruikt 
voor de rollen omheining en een deel van de arbeidskosten. 

 

5. Otho Abwao Primary School (Kodingo Zone) 

In 2019 werden door SBNN de vernieuwde en nieuwe schoolgebouwen geschilderd, als kers op de taart 

van de transformatie die de school de afgelopen jaren heeft ondergaan. Er werd ook een schoolpoort 
gebouwd.  

 

6. St Agnes Obanda PS (Bolo Zone) 
De school heeft een gebouw met oude klaslokalen die door het ministerie als gevaarlijk worden 

beschouwd en daardoor ook tot sloop zijn veroordeeld. De school moet deze 5 klassen dan ook in de 
komende jaren vervangen. In 2018 werd gestart met de sloop de oude klaslokalen  en werd de fundering 

gelegd voor een eerste nieuwe klas. Deze klas werd in 2019 verder afgewerkt. Via andere fondsen (o.a. 
inzameling door school en CDF) werden in 2019 nog eens 3 extra klaslokalen gebouwd. 

 

7. Andingo Opanga Primary School (Bolo Zone) 
De in 2018 voorziene start van de renovatie van het kantoor werd uitgesteld. In 2019 werd het kantoor 

niet gerenoveerd maar werd gestart met een nieuw kantoor. Voor de start van de nieuwbouw (fundering, 

muren en dakwerk) werd door SBNN 446.600 KES gebruikt terwijl er eigenlijk maar 340.000 KES begroot 
werd (dat was evenwel voor een renovatie). De school bracht 115.530 KES in en de bedoeling is dat de 

school zelf voor verdere afwerking van het kantoor zorgt. 
 

8. Andingo Olasi Primary School (Bolo Zone) 
Dit jaar werden een aantal watertanks aangesloten op de daken om het waterprobleem in de school aan 
te pakken. De school ligt hoog in de bergen. Voor water moet men de heuvels afdalen tot bij de rivier. 

Met de watertanks wordt het regenwater opgevangen zodat er altijd water in de school beschikbaar is. Er 
werden twee watertanks geplaatst, eentje van 5000 liter en een van 10.000 liter. Er werd ook een 

bestaande watertank gerepareerd en rondom de bestaande en nieuwe plastic tanks werden ook muren 
gemetseld om de tanks te beschermen.  
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3.3.2. Kleine projectn  
 

In 2019 voerden SBNN en SBNN Kenya 20 kleinere projecten uit die in de onderhoudssfeer en afwerking 

zitten. Hygiëne en sanitatie spelen daarbij zoals altijd een belangrijke rol. Ook werd wederom een 
serieuze inspanning geleverd inzake veiligheid van de scholen door het voorzien van omheiningen en 

versteviging en of bouw van kantoren. 
 

1. Sango Buru PS (Kodingo Zone) 

In 2018 werd er gewerkt aan het kantoorgebouw waar de lokale bevolking reeds mee gestart was.  Door 
SBNN werden de muren gemetseld en het dak werd gelegd. In 2019 werden de ramen en deuren in het 

kantoor geplaatst. Het lokale CDF zal in 2020 steun verlenen voor het verder afwerken van het kantoor. 
 

2.- Obange PS (Kodingo Zone) 

In 2018 werd het nieuwe kantoorgebouw van de school gepleisterd. In 2019 werd het kantoorgebouw 
binnen verder afgewerkt met o.a. schilderwerk. 

 

3. Nyawalo PS (Kodingo Zone) 

In 2018 werd gestart met het omheinen van de school. In 2019 werd de omheining voltooid.  

 

4- Nyamany’inga PS (Kodingo Zone) 

In 2018 werd de grote klas/hal die door het CDF werd gebouwd aan de binnenkant gepleisterd. In 2019 
werd deze grote hal en de kleutervoorziening die in 2009 werd gebouwd aan de buitenkant gepleisterd.  

 

5. Bala Primary School (Kodingo Zone) 
In 2017 heeft de gemeenschap (ook met steun van het Keniaanse overheidsfonds CDF) een serieuze 

inspanning geleverd door het bouwen van de omheining en een schoolpoort en door de start van de 

bouw van een nieuw kantoor. In 2018 werd het kantoor verder afgewerkt met het pleisterwerk binnen. 
In 2019 werd de buitenkant gepleisterd. Enkel het schilderwerk blijft nu nog over.   

 
6. Nyong’ong’a PS (Kodingo Zone) 
In 2018 werd door SBNN gestart met de bouw van een hal / grote kleuterklas. Deze hal zal tevens als 

community hal, examenzaal en voor schoolactiviteiten gebruikt worden. Met het geld van het CDF werd 
het dak geplaatst en werd het gebouw voorzien van ramen en deuren. In 2019 werd deze grote hal 

gepleisterd.  
 

7. Onego Primary School (Kodingo Zone) 

Omwille van de enorme toename aan leerlingen startte SBNN Kenya in 2018 met de boouw van een 
nieuwe klas. De fundering werd gelegd en de muren werden opgemetseld tot op dakniveau.  In 2019 

werd het dak op de nieuwe klas gelegd. Ondertussen is het CDF ook gestart met de bouw van een 
klaslokaal. 

 

8. Nyadero Primary School (Kodingo Zone) 
In 2019 is de school na een eigen fundraising bijeenkomst gestart met de aanleg van een 

schoolomheining en schoolpoort. SBNN Kenya wou dit eigen inzet belonen en het omheiningsproject 

werd verdergezet.  
 

9. Aomo Primary School (Kodingo Zone) 

Bij Aomo PS werden in de twee klaslokalen die in 2018 gebouwd werden voor de kleuters tegelvloeren 

gelegd.   

 

10. Mbora Primary School (Kodingo Zone) 

In 2018 werd de schoolomheining waar in 2017 mee gestart werd, verder afgewerkt. In 2019  werd het 
werk volledig afgewerkt met de realisering van een schoolpoort. Tot op heden was de school enkel 

toegankelijk via de naburige middelbare school (Mbora SS).  
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11. Rachier Primary School (Bolo Zone) 

Bedoeling was om de in 2018 ingezette renovatie in 2019 verder te zetten doch de regen heeft het toilet 
voor de kleuters doen wegzinken. Sanitatie en hygiëne staan voorop en daarom werd een nieuw toilet 

voor de kleuters gebouwd. Daarbij werd materiaal van het oude toilet hergebruikt en kon de prijs voor 
SBNN beperkt worden tot 42.100 KES. Daarnaast werden door de school ook een aantal gaten in de 

schoolomheining gedicht, waardoor hun totale inbreng op 18.000 KES kwam.  

 
12- Mbugra PS (Bolo Zone) 
De vier klaslokalen die in het verleden (in 2010 en 2015-2016) door SBNN werden gebouwd, werden in 
2019 geschilderd. 

 

13.- Abwao PS (Bolo Zone) 
In 2019 werd de school omheind. SBNN stelde daarvoor 50.000 KES ter beschikking, waarmee 5000 

bakstenen werden gekocht voor de omheining en schoolpoort. De overige gelden voor de omheining 
werden beschikbaar gesteld door het CDF. Dus net zoals bij het kantoor werden de gelden 

gecombineerd. 

 

14. Kobongo PS (Bolo Zone) 
In 2019 werd ook hier ingezet op het omheinen van de school.  

 

15. St. Theresa Bolo Primary School (Bolo Zone) 

De kleuterpopulatie was de laatste jaren dermate gegroeid dat de twee klaslokalen voor de kleuters te 
klein waren geworden. Tijdens de bouw van de derde kleuterklas vorig jaar werd ook een toilet voor de 

kleuters gebouwd (omdat hun toiletten gezonken waren door de regen). Daardoor werd de kleuterklas 

wel gepleisterd, doch niet geschilderd. Dat werk werd in 2019 gedaan. De kleuterklas werd geschilderd 
en van de nodige mooie tekeningen voorzien. 
 

16. Ombugo PS (Bolo Zone) 

De afgelopen jaren zijn alle leerlingen van Ombugo Primary School verhuisd naar een nieuwe en veilige 
klas. De afgelopen tijd is laatste stap gezet in de renovatie van de school, namelijk de realisering van een 

nieuw kantoor naast de nieuwe klaslokalen. Afgelopen jaar werd het laatste deeltje gedaan van het werk 

aan het kantoor, pleisterwerk aan de buitenkant. Omdat het zand beschikbaar werd gesteld door de 
school en er nog cement over was van vorig jaar kon het bestede bedrag beperkt blijven tot 19.000 KES. 

  

17. Onwango PS (Bolo Zone) 

Deze school heeft 8 prachtige klassen en een mooi gebouwd kleuterlokaal maar is omwille van een 

slechte omheining gevoelig voor vandalisme, inbraak en andere vernielingen. In 2019 werd gestart met 
het omheinen van het schoolterrein. Dat was een zware klus omwille van het heuvel en rotsachtig 

karakter ervan. Er werd in 2019 ongeveer de helft van de school omheind. Bedoeling is volgend jaar het 
project verder af te ronden.  

 
18. Kamtudi PS (Bolo Zone) 

In 2018 werden extra schoolbankjes gemaakt en werd gestart met het omheinen van het schoolterrein. 

In 2019 werd de omheining volledig afgerond. 

 
19. Apondo Kasay PS (Bolo Zone) 

In 2012 beslist werd de lagere school verhuisd om een middelbare school te starten en de basisschool 

diende te verhuizen naar een braakliggend terrein aan de overkant. Ondertussen zijn er op dat terrein 
met de nodige overheidssteun wel al 8 klaslokalen gebouwd. Vijf van deze 8 klassen moeten aan de 

buitenkant nog gepleisterd worden. In 2017 werd door SBNN drie kleuterklassen gebouwd. In 2019 
werden de Het oorspronkelijke plan was om een aantal klassen van de lagere school te pleisteren  Op 

vraag van een school werd in 2019 een tegelvloer aangelegd . Voor het art design aan de Kleuterklas 
werd 16000 KES gebruikt. 
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20. Bugo PS (Central Nyakach) 

In 2018 werden kleuterklassen gebouwd in Bugo PS. Het was de bedoeling om babystoeltjes aan te 
kopen en tafeltjes te maken voor de nieuwe kleuterklassen. Maar omdat de lokale overheid alle 

kleuterscholen van tafeltjes en stoelen heeft voorzien werd een dubbel toilet gebouwd voor de kleuters, 
eentje voor de meisjes en eentje voor de jongens. De school zelf deed ook een grote bijdrage door het 

schilderwerk op zich te nemen. 
 

3.3.3. ECDE - Projecten 
 
SBNN stimuleert reeds vele jaren  het kleuteronderwijs. Naast de opleiding van kleuterjuffen zet SBNN in 

op infrastructuur voor het kleuteronderwijs. Om de instroom van kinderen op jonge leeftijd te bevorderen 
en om kwalitatief kleuteronderwijs te kunnen bieden, richt SBNN zich op goede en gepaste 

kleutervoorzieningen in de basisscholen. Het toevoegen van voorzieningen aan de basisschool heeft 

immers meerdere voordelen. Zo stromen kinderen gemakkelijker het basisonderwijs in, als zij al op het 
schoolterrein kleuteronderwijs volgen. Daarnaast is de continuïteit en kwaliteit van het kleuteronderwijs 

beter gewaarborgd. In 2019 werden 2 kleutervoorzieningen gebouwd buiten het werkgebied van SBNN, 
namelijk in de Nyamarimba PS en Kogola PS. 

 

1. St. Mairead Oriang PS (Bolo Zone) 
In 2019 wilde SBNN Kenya een extra kleuterklas bouwen. De school gebruikt 1 van de klaslokalen als 

kleuterklas. Die wordt noodgedwongen opgedeeld in twee. De kleuters kregen in 2017 van SBNN reeds 
het nodige meubilair. De school kreeg echter in 2019 de mededeling dat ze een nieuwe kleuterklas kreeg 

van de County Government. Zo werd het voorziene project van SBNN Kenya overbodig. 

 
Omdat vier klassen afgekeurd zijn, bouwde de school vorig jaar met steun van CDF- reeds een nieuwe 

klas. Na overleg met het schoolbestuur werd door SBNN Kenya beslist om een nieuw klaslokaal te 
bouwen voor de lagere school i.p.v de geplande kleuterklas. Door de inbreng van de school van 120.000 

KES werd voor de bouw van de nieuwe klas door SBNN slechts 408.400 KES besteed. Van de vier 

afgekeurde klaslokalen zijn er ondertussen dus 2 vervangen.  
 

2. Nyamarimba PS (Upper Nyakach) 
Nyamarimba Primary School ligt vlakbij het werkgebied van SBNN. Om de kleuters van Nyamarimba PS 
een adequate leeromgeving te verschaffen, werden 2 kleuterklassen gebouwd. De oude klaslokalen 

waren in zeer slechte staat en gebouwd van oude ijzeren platen.  Elke kleutergroep heeft nu een eigen 
kleuterklasje. Dit in de gekende semi-permantente SBNN-stijl. De kleutervoorziening heeft ook een eigen 

kantoortje en is voorzien van een veranda.    
 

3. Kogola PS (Pap Onditi) 
Ook Kogola Primary School ligt vlakbij het werkgebied van SBNN, op een paar honderd meter van het 
kantoor van de district Director of Education in Pap Onditi. Ook daar hadden de kleuters onderwijs is zeer 

slechte omstandigheden , namelijk bijna in de open lucht.  Om hen een adequate leeromgeving te 
verschaffen, werden ook in Kogola PS 2 kleuterklassen gebouwd, in de gekende semi-permantente 

SBNN-stijl met een eigen kantoortje en veranda.   

 
3.3.4. Middelbare School  
 

In 2019 maakte SBNN voor een keer ook een uitstapje naar het middelbaar onderwijs. 
 

1. Andingo Opanga Secundary School  
De middelbare school Andingo Opanga is de enige middelbare school in de regio Andingo Opanga. De 
laatste jaren heeft de school een enorme toename gekend aan leerlingen. De school is uitermate 

belangrijk om kinderen uit de regio kans te geven om middelbaar onderwijs te volgen. Daarom heeft de 
gemeenschap gevraagd om voor het eerst ook steun te verlenen aan een middelbare school. Er werd 

gestart met de bouw van een extra klaslokaal. Begin 2019 werden de fundering en de muren gebouwd. 

Mede door de grote inbreng van de school van meer dan 61.000 KES bleef de uitgave van SBNN beperkt 
tot 156.100 KES. 
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3.4. Financien 
                             GROTE PROJECTEN 

Nyadina renovatie 528350 

Obanda fundering 485980 

Sangoro Bouw klaslokaal 487940 

Nyakwere  afbouw klaslokaal 243225 

Thurdibuoro fencing 183650 

Otho Abwao Schilderen school 138760 

And. Olasi Watertanks 217000 

And. Opanga PS nieuw kantoor 416600 

 

KLEINE PROJECTEN 

 Nyawalo fencing 66360 

Bala pleisteren kantoor 48420 

Nyadero fencing 50970 

 
art work ECD 17380 

Onego Dak klaslokaal 103710 

Aomo Floor ECDE 52200 

Kamtudi Fencing 48720 

Onwango Fencing 60770 

Nyamnyinga pleisteren hal en kleuterklas 59070 

Bugo toilet 64550 

Ombugo  pleisteren kantoor 19000 

Bolo schilderen en artpaint ecd 42520 

Abwao Fencing 50000 

Kobongo fencing 51130 

Sango Buru Ramen en deuren kantoor 100000 

Obange Schilderwerk kantoor 54510 

Nyongonga Pleisteren hall 60700 

Apondo Kasay vloer klaslokaal 63360 

 
art work ECD 16000 

Mbora Gate 75300 

Mbugra Schilderen vier klaslokalen 54000 

Rachier/kobongo Toilet ECDE 42100 

 
ECDE 

 Nyamarimba Kleuterklas 401375 

Kogola PS Kleuterklas 356270 

Oriang nieuwe klas 408400 

 

MIDDELBARE SCHOOL 

 And. Opanga SS nieuw klaslokaal 156100 

   

  
5.254.420  
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In totaal werd voor de leeromgeving door SBNN in 2019 5,2 miljoen besteed. Dat is meer dan voorzien 

omdat SBNN ook dit jaar weer vele sponsoren vond. SBNN rondt gestarte projecten in de mate van het 
mogelijke altijd af en gebruikt daarvoor meestal eigen middelen of die van SBNN Kenya. Ook de scholen 

deden weer hun duit in het zakje. Bovendien werden een aantal projecten aangevuld / afgewerkt met 

gelden van het lokale CDF-fonds of met eigen middelen zoals in de St Agnes Obanda PS. Deze 5 miljoen 
KES laten we even buiten beschouwing, maar geven wel aan dat het samenvoegen en samenwerken van 

Nederlandse en Keniaanse gelden tot goede resultaten leiden. 
 

De kosten voor onze infrastructurele projecten werden laag gehouden door de strakke planning en 
controle, lokaal werkmanschap en het principe van ‘cost sharing’.  Dat laatste wil zeggen dat de scholen 

en de lokale gemeenschappen een grote eigen bijdrage leveren aan de projecten in de vorm van 

mankracht en/of materialen. De scholen zorgen voor de zogenaamde lokale materialen, dit zijn de 
materialen die in de nabije of iets verdere omgeving te halen zijn uit de natuur: water, zand, keien (klein 

voor beton – groot voor fundering) en murrum. Inzake mankracht kan de bouwplaats vrijgemaakt 
worden of als er een toilet gebouwd wordt, zorgt de school voor het graven van het gat. SBNN zorgt voor 

de bakstenen, hout, cement en alle andere bouwmaterialen en betaalt tevens de aannemers. Uiteraard 

kunnen er andere verdelingen afgesproken worden. De scholen brachten daardoor bovenop de 5,2 
miljoen niet minder dan 1 miljoen KES in. Door de scholen en de gemeenschap deze rol te geven wordt 

de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de plaatselijke bevolking veel groter en gaan ze het 
project als het ware omarmen en als het hunne zien. Tevens komt het de duurzaamheid ten goede 

omdat de lokale bevolking het resultaat meer zal koesteren. Door de inbreng van de scholen en het CDF 

kan SBNN ook  meer projecten doen dan vroeger. 
 

De werken werden niet uitgevoerd door dure ‘contractors’ maar door lokale aannemers, aangesteld door 
de schoolbesturen. Deze aannemers huren meestal ook lokale mensen en professionals in om hen bij te 

staan. Ook een deel van het materiaal wordt lokaal aangekocht. Dit alles betekent dat de projecten ook 
een belangrijke impuls voor de lokale economie betekenen. De projecten worden begeleid en 

gecoördineerd door SBNN-Kenya en de schoolbesturen. 
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3.5. Resultaten leeromgeving 
 
Er werden infrastructurele projecten gedaan in 30 verschillende scholen met meer dan 11.000 leerlingen. 

Daardoor is hun schoolomgeving weer behoorlijk verbeterd en zijn er minder zieke kinderen.  
In scholen met ‘ongeschikt en gevaarlijk verklaarde ’ klaslokalen werden nieuwe klassen gebouwd. Op 

andere scholen werden onvoltooide klaslokalen en kantoren afgewerkt en werden oude lokalen 

gerenoveerd. In diverse scholen werd aan de omheining gewerkt. In andere scholen werd aan de 
kantoren gewerkt. De afgelopen jaren heeft SBNN in 27 van de 28 een kleutergebouw gebouwd. In bijna 

al deze scholen is er een stijgende lijn in het aantal kleuters, is de gemeenschap extra gemotiveerd om 
de kleuteronderwijzers te voorzien van een kleine vergoeding en zie je dat het kleuteronderwijs steeds 

meer vorm krijgt. Ook voldoende zitplaatsen en meubilair voor de kinderen blijft een aandachtpunt. En 

natuurlijk ook watertanks en hygiëne, daar zal in 2020 extra aandacht voor zijn.  
 

a. KLASLOKALEN 

i. Bouw 3 klaslokalen in 3 scholen (Nyakwere, Sangoro, Obanda, Oriang) 
ii. De bouw van een nieuwe klas i.p.v. de voorziene kleuterklas ( Oriang) 

iii. Verderzetting bouw klaslokalen in 1 school (Onego) 

b.  Water en Sanitatie 

i. Aanleg Watervoorziening 15.000 liter in 1 school (Olasi) 

ii. Eén nieuw toilet met 2 deuren voor kleuters in 2 scholen, Rachier PS, Bugo PS 

c. OMHEINIngen en Schoolpoorten 

i. Omheiningen 7 scholen (Nyadero, Kamtudi, Kobongo, Abwao, Onwango, 
Thurdibuoro, Nyawalo) 

ii. herstel omheining in 1 school (Rachier) 
iii. Schoolpoorten in 4 scholen (Mbora, Thurdibuoro, Nyadero, Abwao) 

d. KANTOren 

i. Schilderwerken in Obange PS,  
ii. ramen en deuren in Sango Buru PS 

iii. Afwerking/bouw van kantoren in 3 scholen (Bala, Andingo Opanga, Ombugo) 

e.  Schilderwerken  
i. 1 volledige school (otho Abwao) 
ii. 4 klaslokalen in een andere school (Mbugra) 

iii. Schilderen 2 kleuterklassen (Bolo ) 

f. RENOVATIE/AFWERKING KLASLOKALEN 

i. Renovatie/afwerking (vloeren, ramen, deuren. Veranda) in 1 school, Nyadina PS 

ii. Nieuwe tegelvloer klaslokaal (Apondo Kasay) 

g. KLEUTERONDERWIJS 

i. Het pleisteren van een nieuwe hal / kleuterklas (Nyongonga) 
ii. Pleisteren van een hal en een kleuterklas (Nyamaninga) 

iii. Bouw van twee kleutervoorzieningen (Kogola, Nyamarimba) 
iv. Tegelvloeren in twee kleuterklassen (Aomo) 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

4. Leerproces 
 

4.1. Problemen/knelpunten 
 

- Er is onvoldoende belangstelling en geld voor kleuteronderwijs. De jonge kinderen krijgen zo niet de 

juiste basis om hen goed voor te bereiden op het lager Onderwijs. Deze jaren zijn cruciaal voor kinderen 

om structuur in leven te krijgen op het moment dat ze in contact komen met de buitenwereld.  

Kinderen die kleuteronderwijs hebben gevolgd zijn een stap voor op degenen die daarvoor geen 

gelegenheid gehad hebben. Vaak doen ze het veel beter in het primair en voortgezet onderwijs. Het 

goede nieuws is dat in 2015 de provincie begonnen is met het  in dienstnemen van kleuterjuffen. 

- Gebrek aan kennis van het Engels. Leerlingen in landelijke gebieden krijgen in de lagere klassen 

meestal onderwijs in hun moedertaal. In klas 3 wordt dat dan het Engels. Op dat moment is hun kennis 

van het Engels meestal niet genoeg om de inhoud van de verschillende vakken te begrijpen. De 

resultaten gaan drastisch naar beneden bij leerlingen die in klas zitten. Waarschijnlijk wordt dit mede 

veroorzaakt door het gebrek aan kennis van het Engels 

- Gebrek aan lesmateriaal en boeken. Een situatie waarin ieder kind een boek heeft, is nog steeds een 

utopie in dit gebied. Het totaal aantal boeken in veel scholen is laag. Meestal delen 3 kinderen 1 boek. In 

de lagere klassen is het zelfs tot 6 of meer kinderen per boek. Een ander probleem is de slechte 

registratie van de boeken door de scholen. Zij zijn niet altijd in staat om hun aantal boeken per klas en 

per onderwerp te geven. Ook goed lesmateriaal is meestal zeldzaam en niet of nauwelijks beschikbaar. 

- Gebrek aan WSH beleid / gebrek aan bewustzijn over hygiëne. Scholen zijn nog steeds onvriendelijke 

omgevingen voor meisjes, vooral wat de hygiëne betreft.  

- Examengericht onderwijs met een hoge concentratie op klas 7 en 8 en te veel proefexamens, waardoor 

er een te grote druk op de leerkrachten en leerlingen ligt voor goede KCPE-examen resultaten.  

-Te weinig actieve participatie van de kinderen in de lessen omdat de klassen te vol zijn of omdat de 

leerkrachten er geen aandacht aan besteden. 

-Geen of nauwelijk lessen met werk of discussie-groepen. 

 

4.2. Doelstelling 
 

- De verhouding lesmateriaal en boeken/leerlingen is voldoende om kwalitatief goed onderwijs te kunnen 

geven.  

- Training van kleuterjuffen.  
- Een goed Water Sanitair en Hygiëne beleid met een hoog bewustzijn voor hygiëne, met een speciale 

focus op de meisjes. 
- Goed en kwalitatief onderwijs met betere resultaten in de lagere klassen en klas acht (KCPE) en meer 

afgestudeerden.  

-Computervaardigheden verbeteren bij leerkrachten en studenten 

-Meer kindgericht en interactief onderwijs 
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4.3. Acties 
 

4.3.1. Boeken en lesmateriaal 
 

Het CFDC waarin de boekhandel van SBNN Kenya gelokaliseerd is, is operationeel vanaf oktober 2012. 

Dit centrum was de afgelopen jaren doorgegroeid naar een voorziening die zichzelf bedruipt. De 
belangrijkste klanten van de boekhandel zijn de lagere scholen die via de Nyaburu boekhandel hun 

overheidsgelden voor boeken besteden. Alle scholen kopen in bij Nyaburu Bookshop. De inbreng van 
SBNN Kenya was door de opbengst van de boekhandel in 2016 bijna 2 miljoen KES.  In 2018 was dat 

maar 1 miljoen KES meer. Ondertussen is de opbrengst van de boekhandel nihil. De scholen kregen 
immers niet het voorziene bedrag per kind en er  werden veel minder boeken verkocht dan in 2017 

omdat de overheid de meeste boeken zelf verspreidde zonder tussenkomsten van de boekhandels. Het 

komt de eigen middelen niet ten goede, maar het draagt wel bij aan een betere ratio boek/leerling. 
 

Daarnaast is SBNN in 2017 in samenwerking met Knowledge for children en de lokale gemeenschappen 
een boekdonatie project gestart. Ook hier wordt inbreng gevraagd van de lokale partners, waarbij de 

scholen en ouders een bepaald percentage inbrengen voor de boekdonatie in een tijdsbestek van 3 jaar. 

I.e. 15% voor het eerste jaar, 30% in het tweede jaar en 50% in het laatste en derde jaar. Het project 
werd in 2019 verdergezet en is de derde fase ingegaan. Ondertussen participeren er 18 scholen in dit 

project. Bedoeling is dat in de volgende jaren de overige 10 scholen ook het project instromen. 
 

4.3.2. Lerarenopleiding 
 

Vanaf 2013 organiseert SBNN Kenya zelf kleuteropleidingen in zijn eigen leercentrum, onder de naam 

Nyaburu ECD College. Het College heeft een eigen lokale Board of Management en is erkend door het 
ministerie van Onderwijs.  In 2019 volgden 28 studenten de kleuterjuf opleiding.  

 
4.3.3. Computercentrum 

 

In het computerlokaal worden computertrainingen gegeven en kan men terecht voor alle ict- en daaraan 
gerelateerde diensten; surfen op het internet, printen, etc..... In het computercentrum werden in 2019 30 

mensen opgeleid.  
 

4.3.4. STAR-coördinator 

 
De STAR-coordinator focuste zich de afgelopen jaren binnen de scholen samen met het management en 

onderwijzend personeel op goed en kwalitatief onderwijs, met accenten op interactieve en innovatieve 
leertechnieken en het creëren van een leescultuur. Ook al werd het STAR-project eind 2018 stopgezet, 

de Star-coördinator bleef in functie en vervolgde zijn werkzaamheden (zie ook hoofdstuk 2, 2.3) 
 

4.4. Financien 
 

4.4.1.Boeken en lesmateriaal 

 
In totaal werd 708.059 KES betaald voor de salarissen en pensioenen van de boekhandelmedewerkers, 

beveiliging, elektriciteit en overige kosten voor het CFDC. Vooral de beveiliging is een serieuze financiële 
last, namelijk 36.000 KES per maand. Met dat geld zouden mooie dingen gedaan kunnen worden, maar 

spijtig genoeg is het onmogelijk en niet verstandig deze kostenpost te laten vallen. Het project met K4C 

heeft geen directe Kosten voor SBNN Kenya omdat de kosten voor de boeken en trainingen gedragen 
worden door K4C en de scholen. Uiteraard verleent het personeel van de boekshop en de STAR-

coördinator zijn volledige medewerking aan het project.  
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4.4.2. Lerarenopleiding 

 
Vanaf 2013 organiseert SBNN Kenya zelf kleuteropleidingen in zijn leercentrum, onder de naam Nyaburu 

ECD College. De exploitatie voor het college is niet weinig, gezien de vergoedingen voor de leerkrachten, 

registratie voor examen, de praktische organisatie etc. In totaal werd er 310.900 KES betaald aan kosten 
voor het lerarencentrum (onkostenvergoedingen voor leerkrachten, andere onkosten).  

 
4.4.3. Computercentrum 

 
De belangrijkste kost zijn het salaris van de cybermedewerker en het internet, in totaal 188.400 KES.  

 

TOTAAL : 896.459 KES voor het leerproces 

 

 

4.5. Resultaten leerproces 
 
De hierboven gedane inspanningen hebben behoorlijk bijgedragen aan de onder 4.2 genoemde 

doelstellingen. 
 

Ratio boek / leerling . De verhouding lesmateriaal en boeken/leerlingen is door de boekhandel van 

SBNN Kenya, door de samenwerking met Knowledge for Children en door het nieuwe beleid van de 
regering gevoelig verbeterd.  In sommige klassen benadert het zelfs de ratio 1;1.  

 

opleiding  Kleuterjuffen . De inspanningen van SBNN en SBNN Kenya nu en in het verleden om 

leerkrachten op te leiden tot kleuterjuf heeft er toe geleid dat er voldoende gekwalificeerde kleuterjuffen 
zijn in West-Nyakach. In die mate zelfs dat de getrainde docenten niet alleen te werk gesteld worden in 

West-Nyakach, maar ook in naburige gebieden. De afgelopen jaren heeft de County regering in een 
aantal scholen kleuterjuffen tewerkgesteld. Daardoor zijn er nu in een aantal SBNN-scholen een 

leerkracht aangesteld door de County. Daarmee zijn we er natuurlijk nog niet, want elke school heeft 

minstens 2 en in sommige gevallen 3 kleuterjuffen nodig. Er volgden in 2019 34 mensen, meestal 
leerkrachten een opleiding bij Nyaburu ECDE College. De laatste jaren is de exploitatie van het College 

redelijk in evenwicht. 
 

Computerlessen. De afgelopen jaren hebben 263 mensen de eerste stappen geleerd inzake 

computergebruik in het computercentrum van SBNN Keny. In 2017 waren dat er 26 en in 2018 25 en in 
2019 30 

 

HEALTH CLUB. Alle scholen hebben een water and Sanitation Club die verantwoordelijk is voor de 

hygiëne in de scholen. Sommigen zijn slapend, anderen zijn actief. 
 

EXAMENRESULTAAT (242/500) 

De resultaten zijn de laatste jaren met ongeveer 10 % gezakt van 260/265 naar 242 in 2019. Dat heeft 
te maken met de 100% transition policy en door het feit dat de laatste jaren er meer leerlingen hun 

eindexamen doen.  

 

AANTAL Kinderen dat AFSTUDEERT. Het aantal leerlingen dat examen doet en dus een diploma lager 

onderwijs haalt groeit jaarlijks (van 700 naar 1000, +33%). Deze democratisering is een goede zaak 

omdat vele kinderen nu hun eindexamen doen en dus daarna ook een middelbare opleiding kunnen 
starten, ook de minder presterende en ook degene uit de armste gezinnen.  
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5. Leerkrachten 
 

5.1.Problemen/knelpunten 
 

- De ratio leerkracht / leerling is zeer hoog wegens het tekort aan leerkrachten en (betaalde) 

kleuterjuffen. 

- Een groot deel van de syllabi worden niet volledig afgehandeld vanwege de lage motivatie van de 

leraren. Hun sociaal gedrag, gebrek aan discipline en lage werklust is niet echt een goed voorbeeld als 

rolmodel. De effectieve lestijd is laag. De leraren zijn afwezig of ze komen te laat. En als ze dan op 

school zijn, zijn ze niet in de klas te vinden maar onder een boom of in de lerarenkamer, de kinderen van 

hun klas achterlatend met ‘klaswerk’. 

- De onderwijstechnieken –en methoden zijn slecht en ouderwets. Het kind staat niet centraal. 

Eénrichtingsverkeer bij het lesgeven, gebrek aan interactie en stokslagen gebeuren nog steeds veel te 

vaak.  Er is nauwelijks innovatie in het onderwijs. Hoewel leraren de modern lesmethoden geleerd 

hebben op de universiteit of in workshops, ze gebruiken ze zelden of niet in de klas. 

- Nog niet alle scholen hebben betaalde, opgeleide en gekwalificeerde kleuterjuffen. 

- Er is slechte communicatie / relatie tussen hoofdonderwijzer, andere docenten, ouders en leerlingen 

 

5.2.Doelstelling 
 
- Betere motivatie van de leraren, zodat de effectieve instructietijd zal toenemen.  

- De cursussen zijn volledig afgewerkt door het gebruik van kindgerichte lesmethoden en technieken. ----
- Betere ratio leerkrachten/leerlingen 

- Meer acteractief lesgeven en gebruik lokale materialen door leerkrachten en kleuterjuffen 

- De aanwezigheid van de leerkrachten stijgt  
- De effectieve lestijd neemt toe  

- De dekking van de lesinhoud neemt toe  

- De resultaten verbeteren 

 

5.3. Acties 
 
5.3.1. Tewerkstelling van ondersteunend personeel / support staff 

 

Sinds 2012 helpt SBNN bij het tekort aan leerkrachten. Elke school mag/kan een (gediplomeerde) 
leerkracht in dienst nemen. Voorwaarde is dat de school daarbij ook SBNN Kenya steunt door als school 

boeken te kopen in de boekhandel. De leerkrachten krijgen van SBNN geen volledig salaris, maar krijgen 
een aanmoediging die hoger ligt dan die die de scholen of ouders betalen, namelijk iets meer dan 3000 

KES per maand (het bedrag verhoogt met 100 KES per jaar dat gewerkt werd voor SBNN).  Er werd in 

alle 28 scholen support staff tewerkgesteld door SBNN Kenya. Alle scholen nemen deel aan het project, 
maar hebben niet altijd een gekwalificeerde leerkracht ter beschikking. Een paar scholen konden geen 

P1-leerkracht vinden en stelden een andere ondersteunende leerkracht tewerk, aan 2000 KES per 
maand.  SBNN Kenya stimuleert de scholen en lokale gemeenschappen om met eigen middelen de 

bijdrage van de SBNN leerkracht te verhogen en/of zelf ook een eigen ondersteunende leerkracht aan te 
stellen en tewerk te stellen.  
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5.3.2. Bevordering ECDE-onderwijs  
 

SBNN geeft al vele jaren extra aandacht aan het kleuteronderwijs. Kinderen die kleuteronderwijs gevolgd 

hebben, zijn immers een stap voor op zij die niet in de gelegenheid waren. Vaak doen zij het ook beter in 
het basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Immers, een goed begin is het halve werk! Sinds 2015 is de 

County Goverment van Kisumu gestart met de tewerkstelling van kleuterleerkrachten in een aantal 
scholen. Nog niet in alle, maar het is alvast een begin. SBNN Kenya ondersteunt het kleuteronderwijs 

door het bouwen van kleuterklassen (zie hoofdstuk 3) en door het exploiteren van zijn eigen college waar 

leerkrachten opgeleid worden tot kleuterjuf. 
 

Opleiding kleuterjuffen in Nyaburu ECDE College 
Year  Diploma  Certificate  Proficiency  Total  

2014 27 12 10 49 

2015 3 13 10 17 

2017 9 11 9 29 

2018 14 21 5 40 

2019 17 15 2 34 

 

5.3.3. Trainingen voor leerkrachten 
 

In 2019 is geen specifieke training gegeven voor leerkrachten inzake interactive teaching, lesplannen, 
gebruik van lesmateriaal etc. De STAR-Coördinator blijft uiteraard active teaching, het gebruik van 

lesplannen en lesmateriaal stimuleren tijdens zijn bezoeken aan de scholen en tijdens de bijeenkomsten 
die samen met het ministerie worden georganiseerd.  

5.3.4. Knowledge for Children 

 
Sinds een aantal jaren werkt SBNN Kenya samen met Knowledge for Children. Een belangrijke peiler van 

dat project is de training voor de bestuursleden. Ook zullen de scholen door dit project hun boeken 
aantal kunnen aanvullen, zodat de ratio op een goed niveau komt (zie hoofdstuk 4) 

 

5.3.5. National Review 
 

De Keniaanse regering is het onderwijssysteem volledig aan het hervormen naar een zogenaamde meer 
kindgericht en minder examengericht system. Daarvoor worden de leerkrachten continue bijgeschoold. 

Tijdens deze trainingen worden de leerkrachten getraind om meer in te zetten op de competenties en 
vaardigheden van de kinderen. Uiteraard volgt de STAR-coördinator dit traject op de voet omdat het 

perfect aansluit om de doelstelling van SBNN om zich meer te richten op de kinderen en minder op de 

examens. 
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5.4. Financiën 
 

 
5.4.1. Tewerkstelling van ondersteunend personeel / support staff  

Voor de betaling van de ondersteunende leerkrachten werd in 2018 999.000 KES besteed. 
 

5.5.2. ECDE-college 

Vanaf 2013 organiseert SBNN Kenya zelf kleuteropleidingen in zijn leercentrum, onder de naam Nyaburu 
ECD College. De exploitatie voor het college is niet weinig, gezien de vergoedingen voor de leerkrachten, 

registratie voor examen, de praktische organisatie etc. In totaal werd er 310.900 KES betaald aan 
kosten voor het lerarencentrum (onkostenvergoedingen voor leerkrachten, andere onkosten – zie 

hoofdstuk 4) 
 

5.5.3. Active Learning 

Geen specifieke cursus in 2019  dus geen geld besteed 
 

TOTAAL : 1.319.900 KES 

 

5.5. Resultaten leraren  
 

Het aantal TSC leerkrachten is toegenomen met 15 (2016; 234, 2019; 249), Samen met de tewerkstelling 
van de leerkrachten door SBNN Kenya is het tekort aan leerkrachten verminderd maar nog niet opgelost, 

mede ook omdat ook het aantal kinderen blijft groeien. Volgens de gehanteerde normen zouden er meer 
dan 300 leerkrachten in West-Nyakach moeten zijn. 

 

De inspanningen van SBNN en SBNN Kenya nu en in het verleden om leerkrachten op te leiden tot 
kleuterjuf heeft er toe geleid dat er voldoende gekwalificeerde kleuterjuffen zijn in West-Nyakach. De 

County regering heeft in een aantal scholen kleuterjuffen tewerkgesteld. In het computercentrum werden 
de afgelopen jaren vele mensen de eerste stappen geleerd inzake computergebruik. Daarnaast werden 

bij alle scholen support teachers betaald.  
. 

De hierboven gedane inspanningen hebben behoorlijk bijgedragen aan de vooropgestelde doelstellingen!! 

 

SBNN KENYA STELT 28 
LEERKRACHTEN TEWERK 
 

AANTAL LEERKRACHTEN IS 
GESTEGEN met 20% 

Leerkrachten GEBRUIKEN 
LESPLANNEN  

 

OVERHEID STELT 249 
Leerkrachten tewerk 

34 mensen volgen opleiding 
tot Kleuterjuf 

Leerkrachten doen aan 
ACTIEF LEARNING  
tijdens les  
 

 

County Regering heeft  
Eerste Kleuterjuffen  
tewerkgesteld 
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6. SCHOOL-
MANAGEMENT 
 
6.1.Probleemstelling 
 

-De BOM’s (Board of Management) van een school functioneren niet altijd als een eenheid  

-De mensen van de BOM’s hebben soms een eigen agenda en stellen niet altijd het welzijn van de 
kinderen prioritair.   

- De BOM’s vormen niet altijd een verbinding met de lokale gemeenschap 

- De rollen en de verantwoordelijkheden van de BOM’s zijn niet altijd duidelijk voor de leden 
- Hierdoor is er een gebrek aan management in de scholen, zowel wat betreft de administratie, als de 

financiën, de PR. Hoofdonderwijzers zijn meestal onvoldoende opgeleid daarvoor. Management is niet 

hetzelfde als onderwijs. Dit gebrek wordt soms nog versterkt door de late uitbetaling van het FPE- geld 

door het Ministerie. 

- Gebrek aan inspectie vanuit het Ministerie 

- Slechte statistische gegevens over de scholen en hun leerlingen waardoor het zeer moeilijk is om goed 

beleid te maken. Meestal zijn de reële aantallen lager dan degene die de scholen opgeven omwille van 

financiële redenen (hoe meer leerlingen hoe meer FPE geld je krijgt). Slecht cijfermateriaal werkt de 

corruptie alleen maar in de hand. 
 

6.2.Doelstelling 
 

- De BOM’s vormen een eenheid en zijn het echte management  van een school 
- De BOM’s hebben een goede connectie met de lokale gemeenschap en versterken op die manier het 

lokale ownership 

- De leden van de BOM’s kennen hun rol en verantwoordelijkheden 
- Complete en adequate statistieken over de scholen en hun leerlingen,  

- Er is een goede communicatie en relatie tussen schooldirecteur, andere leerkrachten, ouders en 
leerlingen. 

- Alle scholen hebben tegen het eind van 2018 een realistisch schoolplan en volledige en correcte 

informatie over de school en hun leerlingen. 
 

 

6.3. Acties 
 

6.3.1. SBNN Kenya 
 

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

SBNN Kenya samen met het Keniaanse Ministerie van Onderwijs, via de District Education Officer (DEO) 
Nyakach, de 28 publieke basisscholen in West-Nyakach en hun schoolmanagement, de Chiefs van de 

Area en diverse lokale groepen.  
 

Het bestuur van SBNN Kenya heeft de afgelopen jaren alle basisscholen in West-Nyakach bezocht. 

Tijdens deze bezoeken worden de problemen van de school en de schoolbesturen besproken en bekeken 
hoe ze aangepakt kunnen worden. 

 
6.3.2. Opleiding van de leden van de schoolbesturen 

 
In 2019 werden in alle scholen nieuwe schoolbesturen geïnstalleerd. De termijn van de oude besturen 

van drie jaar was verlopen. Sinds een aantal jaren werkt SBNN Kenya samen met Knowledge for 

Children. Een belangrijke peiler van dat project is de training van de bestuursleden. Dit gebeurde in 
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samenwerking met het ministerie van onderwijs. Tijdens de trainin werd hen op hun rollen en 
verantwoordelijkheden gewezen en werd hen ook verteld over hun cofinaniering bij het 

boekdonatieproject van Knowledge for Children. De scholen kunnen door dit project hun boeken aantal 

aanvullen, zodat de ratio op een goed niveau komt (zie hoofdstuk 4). 
 

6.3.3. Schoolplannen 
 

De schoolbesturen worden door de STAR-coordinator en SBNN Kenya begeleid met het maken van 

strategische schoolplannen.  
 

6.4. Financiën 
 

 
Aan de opleiding van de schoolbestuursleden werd in 2019 0 KES besteed. In 2019 werden de 

bestuursleden getraind via het Knowledge for Children programma.  
Voor de tewerkstellng van de STAR-Coördinator werd 224.856 KES besteed. 

 

6.5. Resultaten Schoolmanagement 
 

Het STAR-programma en later ook het Knowledge For Children heeft de schoolbesturen bewuster 

gemaakt van hun rollen en verantwoordelijkheden, waardoor ze meer betrokken zijn bij het besturen van 
hun scholen. De hoofdonderwijzer, die meestal een passant is en volgend jaar in een andere school kan 

lesgeven, wordt niet altijd meer blindelings gevolgd. Via het project van Knowledge for Children zal SBNN 

zich verder blijven inzetten voor zelfbewuste en sterke besturen zodat ze in de toekomst zelf goede 
beslissingen kunnen nemen voor hun scholen en dus ook hun kinderen. In 2019 zijn er nieuwe 

schoolbesturen gekozen en aangesteld. Een aantal bestuursleden zijn teruggekeerd maar er zijn ook veel 
nieuwe bestuursleden gekomen.  De STAR-coördinator heeft samen met de mensen van het Ministerie 

geprobeerd deze nieuwe besturen voor te bereiden, te begeleiden en te helpen bij hun werk zodat de 

weg naar verzelfstandiging verder gezet kan worden. Schoolplannen met visies, missies en motto moeten 
worden aangepast en/of uitgevoerd worden. Opvolging van wat er op school gebeurt is een belangrijke 

taak voor het schoolbestuur, zowel op studenten als op management niveau. Tijdens de bezoeken van 
SBNN Kenya aan de scholen wordt daar ook aandacht aan besteed.  SBNN Kenya probeert door die 

bezoeken een klankbord te zijn voor de scholen, voor de problemen die ze hebben. 
 

De hierboven gedane inspanningen hebben bijgedragen aan de vooropgestelde doelstellingen!! 

 

ALLE SCHOOLBESTUREN  
wErden GETRAIND  
 

Alle scholen hebben EEN 
visie, missie en MOTTo 

BIJNA ALLE SCHOLEN HEBBEN 
EeN STATEGISCHE 
SCHOOLPLAN 
 

De leden van de 
Schoolbesturen Kennen hun 
rol en 
VerantWoordelijkheden 
 
18 scholen partiperen in 
Knowledge for Childeren 
project  

SBNN KENYA HEEFT alle 
SCHOLEN BEZOCHT 

LOKALE GEMEENSCHAPPEN 
BRENGEN 1 miljoen in bij 
infraSTRUCTURELE 
projecten 
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7. De Lokale 

Gemeenschap 

 
 

7.1.Problemen/knelpunten 
 

- Er is veel ziekteverzuim vooral onder de meisjes, veroorzaakt door kinderarbeid, financiële problemen 

van de ouders en onverantwoordelijke ouders (veel ouders zien het belang van onderwijs niet). Kinderen 

gaan soms naar de volgende klas omwille van financiële redenen. De ouders willen hun kind zien 

doorstromen maar zien niet in dat het kind nog niet klaar is daarvoor en te weinig kennis en 

vaardigheden heeft voor een hogere klas. 

- Onwetende, ongeïnteresseerde en ongeschoolde BOM leden.  

- Lage betrokkenheid van de ouders bij de school 

- Slechte ouders / docenten relatie 

 

7.2.Doelstelling 
 

- Vermindering van schooluitval, vooral bij de meisjes 
- Ouders zien het belang van goed onderwijs voor hun kinderen  

- De ouders en lokale gemeenscha zijn betrokken bij het dagelijks beheer van de school  

- Verbetering band tussen ouders/ lokale gemeenschap en de school 

 

7.3. Acties in 2019 
 

7.3.1. SBNN Kenya 

 
Om lokaal SBNN verder te verankeren werd in 2011 SBNN Kenya opgericht. 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. In het bestuur is elke cluster (gebied) van West Nyakach vertegenwoordigd.  

Belangrijkste partners van SBNN Kenya zijn het Ministerie van Onderwijs via de District Education Officer 
(DEO) Nyakach, de 28 publieke basisscholen in West-Nyakach en hun schoolmanagement, de Chiefs van 

de Area en diverse lokale groepen. SBNN-Kenya ondersteunt en begeleidt de schoolbesturen (de BOM – 
Board of Management) bij projecten en stemt tevens de verschillende kwaliteitsprojecten en 

infrastructurele projecten op elkaar af. Daarnaast buigt zij zich over de projectvoorstellen van de scholen. 
Bij de uitvoering van de projecten stelt SBNN Kenya steeds de onder 2.3. genoemde 10 uitgangspunten 

voorop.    

 
In 2019 werd ook bestuur van SBNN Kenya opnieuw verkozen. Onder SBNN Kenya fungeren o.a. de 

Nyaburu Bookshop, het ECDE College en het computercentrum. SBNN Kenya overziet de projecten van 
SBNN en lobbyt bij plaatselijke politici, ngo's en andere organisaties om ervoor te zorgen dat ook 

Keniaanse middelen kunnen worden gevonden voor het onderwijs in West-Nyakach.  

In 2019 heeft het bestuur zoals elk jaar diverse scholen en hun besturen bezocht verspreid over het 
gehele werkgebied. Dan worden de problemen van de school besproken en hoe ze aangepakt kunnen 

worden. Vanaf 2019 is er een grotere verantwoordelijk voor SBNN Kenya bij de uitvoering van de 
projecten, dit in het kader van de verdere verzelfstanding. Leden van het bestuur van SBNN monitoren 

en coördineren de projecten in de scholen.  
 

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 
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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 op dit moment is het onmogelijk om de 

vaste kosten zoals zoals salarissen, beveiliging, electriciteit en internet zelf te betalen. De handel in 
boeken is de beste en grootste inkomstenbron. 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. Dit centrum is der halve de centrale faciliteit voor alle (onderwijs)activiteiten in West 

Nyakach vanwaar ze gestalte geven aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in de 

basisscholen van West- Nyakach. Daarnaast is er ook nog een college waar kleuterjuffen worden 
opgeleid.  

 
7.3.2. Sport 

 
SBNN Kenya organiseerde afgelopen jaren een loopwedstrijd en een eigen sportcompetitie, met volleybal, 

handbal, voetbal en korfball voor de scholen. Sport verrijkt immers niet alleen de lichamelijke conditie 

maar ook de geestelijke. Daarnaast biedt sport ook de nodige afwisseling in de anders zo eentonige 
weekends van de kinderen op het platteland. Zowel de jongeren maar ook de ouders houden van sport. 

Sportmanifestaties zijn dan perfect om de lokale gemeenschap te bereiken en om hen het belang van 
onderwijs te benadrukken. De competitie werd georganiseerd door een sportcomité van SBNN-Kenya, 

bestaande uit leerkrachten van de scholen van West-Nyakach. De scholen werden de afgelopen twee 

jaren voorzien van sportuniformen.  
 

In 2019 werd wederom geen aparte loopwedstrijd gehouden. Wel werd er opnieuw een schoolcompetitie 
voetbal, volleyball en netball georganiseerd (juli-augustus). Daaraan namen zoals altijd alle scholen deel 

verspreid over diverse zaterdagen. SBNN Kenya heeft voor de tweede keer een voetbaltornooi 
georganiseerd voor de jongeren van de verschillende gemeenschappen. Dit tornooi vond plaats op 20 en 

21 december 2019. Beide sportevenementen brengen de verschillende gemeenschappen uit West-

Nyakach bij elkaar, versterken der halve het gemeenschapsgevoel,kunnen ervaringen uitwisselen en 
geven de mensen een leuke en gezonde ontspanningsmogelijkheid. Sport actief of passief verrijkt immers 

de geest van de mensen. 
 

7.3.2. Ouders en de lokale gemeenschap 

 
De scholen zijn veelal de centrale plekken binnen de lokale gemeenschappen. De Star coördinator richt 

zich op de opleiding van de ouders en leden van de gemeenschap om de relatie en betrokkenheid tussen 
ouders en school te verbeteren. De coördinator maakt ouders bewust van het belang van onderwijs, 

zodat zij hun kinderen niet thuis houden voor huishoudelijke taken. Naast het bovengenoemde traint de 
STAR-coördinator samen met Knowledge for Children de ouders hoe ze betrokken kunnen worden bij het 

management van de school.  

 
SBNN Kenya organiseert in elke cluster een  bijeenkomst met de gemeenschap, zogenaamde baraza’s 

waarin de programma’s van het volgend jaar besproken worden, hun rol bij de ontwikkelingen in de 
school en waar aan de leden van de lokale gemeenschap ook het belang van het onderwijs voor hun 

kinderen benadrukt wordt. Begin 2020 werden net als voorgaande jaren de uitgevoerde en nieuwe 

projecten besproken in zes plenaire gesprekken met de lokale gemeenschappen.  
 

Daarnaast worden bij alle infrastructurele projecten van SBNN een inbreng gevraagd van de locale 
gemeenschap. .  Dat laatste wil zeggen dat de scholen en de lokale gemeenschappen een grote eigen 

bijdrage leveren aan de projecten in de vorm van mankracht en/of materialen. De scholen zorgen voor 
de zogenaamde lokale materialen, dit zijn de materialen die in de nabije of iets verdere omgeving te 

halen zijn uit de natuur: water, zand, keien (klein voor beton – groot voor fundering) en murrum. Inzake 

mankracht kan de bouwplaats vrijgemaakt worden of als er een toilet gebouwd wordt, zorgt de school 
voor het graven van het gat. SBNN zorgt voor de bakstenen, hout, cement en alle andere 

bouwmaterialen en betaalt tevens de aannemers. Uiteraard kunnen er andere verdelingen afgesproken 
worden. De scholen brachten daardoor bovenop de 5,2 miljoen niet minder dan 1 miljoen KES in.  
 

Ook bij de boekendonaties van Knowledge for Children wordt net zoals bij de SBNN projecten inbreng 
van de ouders en lokale gemeenschap gevraagd. 
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7.4. Financiën 
 

 
 

SBNN Kenia 
Voor de werking van SBNN Kenya zoals registratie, statuten, trainingen, secretariaat en vergaderingen 

werd in 2019 100.000  KES besteed. Voor het monitoren van de infrastructurele projecten werden 

onkostenvergoedingen betaald aan de bestuursleden t.w.v. 108.000 KES 
 

Sportevenementen 
Voor de organisatie van de ball games en het voetbaltornooi voor jongeren werd in totaal 257.020 KES 

besteed 

 
Ouders en de lokale gemeenschap  

In totaal werd voor de organisatie van de 6 jaarlijkse clustervergaderingen 10.660 KES gebruikt. 
 

Resultaten lokale gemeenschap 
In totaal werd voor de lokale gemeenschap 475.680 KES gebruikt 

 

7.5. Resultaten lokale gemeenschap 
   
De SCHOOLUITVAL is gevoelig verbeterd. De leerlingenaantal blijven stijgen en op het eind van de lagere 

school doen ook meer kinderen hun eindexamen, ook meisjes.  
 

984 LEERLINGEN HEBBEN EINDEXAMEN GEDAAN, tegenover 750 in 2016. Dat is een stijging van 33%. 

 
SBNN KENYA is de afgelopen vijf jaar een sterke zelfstandige lokale partner geworden die probeert 

eigen inkomsten te genereren en die een volwaardige gesprekspartner is voor overheidsinstanties in de 

regio. Daarnaast heeft het trainingscentrum een eigen Board of Management. SBNN Kenya heeft ook een 
comité dat autonoom en zelfstandig de sportcompetities organiseert. Nyaburu Enterprises, de 

commerciële poot van SBNN Kenya met een boekhandel en diverse ICT-diensten had in 2017 een omzet 
van meer dan 5 miljoen. In 2018 ging die omzet en winst behoorlijk naar beneden omdat de regering zelf 

de boeken ging verdelen. In 2019 zette die ontwikkeling zich verder door en is de omzet bijna nihil en de 
winst onbestaande. 

   

Sport In 2019 werden opnieuw schoolcompetities voor voetbal, volleyball en netball georganiseerd en 

werd opnieuw een voetbaltornooi voor jongeren georganiseerd.  
 

Betrokkenheid / Cost sharing / Baraza’s Ouders moeten ook betrokkenheid hebben bij de 

resultaten en voortgang van het kind en ook hoe de school evolueert en presteert.  
Door Cost Sharing bij de infrastucturele projecten en bij het Knowledge for Children project wordt de 

verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de plaatselijke bevolking veel groter en gaan ze het project 
als het ware omarmen en als het hunne zien. Tevens komt het de duurzaamheid ten goede omdat de 

lokale bevolking het resultaat meer zal koesteren. Door de inbreng van de scholen kan SBNN ook  meer 

projecten doen dan vroeger. De projecten die SBNN Kenya doet worden gedaan na consultatie van de 
lokale gemeenschap tijdens jaarlijkse baraza’s (volksbijeenkomsten) 

 

School is centrale plaats in de gemeenschap Scholen vormen dikwijls de centrale plaats in een 

gemeenschap waar niet alleen de kinderen naar school gaan maar ook waar 
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gemeenschapsbijeenkomsten plaatsvinden en waar mensen elkaar ontmoeten. Op dit manier worden de 
gemeenschappen hechter, sociale netwerken versterkt en de lokale gemeenschappen versterkt. 

8. FINANCIEEL VERSLAG   
 

8.1. Nederland  
 

Baten 2019 Lasten 2019 

Rente op spaarrekening 1,32 Storting  Kenia via Wilde Ganzen 27826 

X 9304 Storting van Wilde Ganzen 13913 

y 1500 Storting naar Kenia Zelf 25000 

Z 8172 Portokosten  28,60 

Stichting X 1000 Bankkosten 170,88 

Stichting VV 5000 Website   

U 2500   

Wilde Ganzen    

Diverse fondsen voor Sangoro PS 16900   

Eigen acties 3193,90   

Donaties 200   

The Dapne Foundation 10000   

W 10000   

TOTAAL  €67771,22 TOTAAL 66938,48 

 

Januari 2019  December 2019 

Stand lopende rekening 1 januari € 3048,45 lopende rekening 31 dec  30792,87 

Stand spaarrekening 1 januari €13237,04  spaarrekening 31 december. 238,36 

 €16285,49-  31031,23 

 

In het jaar 2019 genereerde SBNN via de subsidies, donaties, eigen acties en rente in totaal het bedrag 
ad. €67771,22 (zie 2.2). De opbrengsten van onze meestal bescheiden eigen acties lag iets hoger dan 

begroot met €3394,- (begroot €2816).  Vanuit de fondsen en organisaties werd ruim 64000 euro 
binnengehaald. We hebben het gevoel dat het label van de Wilde Ganzen donors en organisaties aanzet 

om het vertrouwen in SBNN te behouden of te geven.  Alle in Nederland gegenereerde gelden werden op 
uitzondering van de noodzakelijke werkingskosten ingezet voor diverse projecten in Kenia. Een aantal van 

de gelden die in 2019 binnen kwamen werden niet gebruikt in 2019 maar zullen ingezet worden voor 

projecten in 2020, zoals het WSH project (Daphne Foundation) en de verdere bouw van de Sangoro PS 
(twee klassen). Daarnaast werd ook 5000 euro verkregen voor projecten die SBNN Kenya reeds in 2018 

uitvoerde met steun van Stichting VV. 
 

8.2. Kenia  
 

In totaal werd €66739,- (€53000,- van SBNN en bijna €14000,- van de Wilde Ganzen) overgestort van 
Nederland naar Kenia. Hiervoor werd in totaal bijna 7,5 miljoen KES verkregen (gemiddelde koers = 

112,25KES). Er waren twee stortingen via de Wilde Ganzen van in totaal 41.739 euro. Deze waren voor 

de financiering van het programma dat we samen met de Wilde Ganzen uitvoerden. Daarnaast werden er 
nog eens €25000,- doorgestort via andere sponsoren.  

  SBNN Wilde 

Ganzen 

Storting Kenia KES (koers) SBNN K / 

Scholen 

29 maart  €10000,-  €10000,- 1.123.691 (112,3)  

16 Mei  €14000,- €7000,- €21000,- 2.346.768 (111,75)  

20 juni  €13826,- €6913,- €20739,- 2.331.416 (112,41)  

12 september   €9000,-  €9000,- 1.020.071 (113,34)    

9 december   €6000,-  €6000,-    669.704 (111,61)  
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TOTAAL €52826,- €13913,- €66739,-  7.491.650 (112,25   1.169.477 KES  

 8.661.127 KES 

SBNN Kenya bracht zelf ruim half miljoen KES in, deels in infrastructuur en het grootste deel in de vaste 

kosten voor het College. De scholen brachten 652.230 KES in voor de infrastructurele projecten via de 
Cost Sharing. Deze lokale inbreng is in het schema in rood aangeduid. De 8,6 miljoen KES werd samen 

met een overschot van 2018 volledig besteed zoals inhoudelijk in eerdere hoofdstukken reeds 
gedetailleerd omschreven. Samengevat ziet dit er zo uit.  
 

   BEGROTING BESTEED 

DIMENSIE 1 - INFRA   

 

Bouw klaslokalen en afwerking 

klaslokalen 

6.000.000 KES  5.254.420 KES 

 
Scholen 652.230 KES 

SBNN K 206.347 KES  

TOTAAL DIMENSIE 1 - INFRA 6.000.000 KES 6.112.997 KES 
   

DIMENSIE 2 - Leerproces   

 

Boeken en lesmateriaal 750.000 KES  708.059 KES 

Leerkrachtenopleiding  Zie onder dimensie 3 

Computercentrum 200.000 KES 188.400 KES 

STAR-coördinator    Zie onder dimensie 4 

TOTAAL DIMENSIE 2 - Leerproces 950.000 KES 896.459 KES 

   

DIMENSIE 3 - Leerkrachten   

 

Tewerkstelling ondersteunende 

leerkrachten 

1.150.000 KES 999.000 KES 

Ondersteuning opleiding 

kleuteronderwijzers 

300.000 KES 310.900 KES 

STAR-coördinator  Zie onder dimensie 4 

TOTAAL DIMENSIE 3 - Leerkrachten 1.450.000KES 1.319.900 KES 

   

TOTAAL DIMENSIE 4 - Schoolmanagement   

 

Opleiding van het 

schoolmanagement 

0 KES 0 KES 

STAR-Coördinator 250.000 KES  224.856 KES  

TOTAAL DIMENSIE 4 - Schoolmanagement 250.000 KES 224.856 KES 

 

DIMENSIE 5 – Lokale Gemeenschap   

 

SBNN Kenya - werkingskosten 100.000 KES 100.000 KES 

SBNN K.– monitoring projecten 150.000 KES 108.000 KES 

Sportevenementen 250.000 KES 257.020 KES 

Ouders en locale gemeenschap   50.000 KES 10.660 KES 

TOTAAL DIMENSIE 5 550.000 KES 475.680 KES  

   

OPERATIONELE KOSTEN* 50.000 KES 29.125  KES 

   

TOTAAL PER JAAR 9.250.000 KES           9.059.017 KES 

  

 
*OPERATIONEEL 

In Kenia heeft de stichting een rekening bij I&M bank te Kisumu. De bankkosten hiervan zijn nihil. 
Eventuele transferkosten zijn verrekend in de totaalbedragen van het overstorten. Soms worden 

bepaalde bedragen wel even vastgezet op een fixed deposit. Dat levert altijd een redelijk goed 
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rentebedrag op. Onder deze post vallen vergaderkosten, binnenlands transport en verplaatsingskosten 
voor een bestuurslid van SBNN dat regelmatig de projecten bezocht in Kenya.   

Hiervoor werd in 2019  29.125 KES uitgegeven. 

 
 

 

9.CONCLUSIE 
 

De afgelopen jaren steunde SBNN nog altijd alle 28 basisscholen in de West-Nyakach onderwijsdivisie.  

SBNN kon daarbij in 2019 rekenen op de steun van Wilde Ganzen, vele partnerorganisaties en 
symphatisanten. SBNN heeft zowel in Nederland als in Kenia een stabiele organisatie en structuur 

opgezet die klaar is voor de toekomst. De verwerving van de fondsen alsook de uitvoering van de 
projecten verliepen ook dit jaar weer goed. Het partnerschap met Wilde Ganzen is daar een belangrijke 

reden voor. Mensen en organisaties zien Wilde Ganzen als een kwailiteitslabel voor de betrouwbaarheid 
en uitvoerbaarheid van de projecten en dus ook besteding van de gelden. 

SBNN haalde in 2019  meer dan 64.000 euro op aan inkomsten, verdeeld over donaties, subsidies en 

eigen acties. Een deel daarvan zal evenwel pas ingezet worden in 2020 
 

Er werd voor ruim 9 miljoen KES besteed aan projecten in 2019. Daarmee werden door SBNN en SBNN 
Kenya projecten gedaan in en voor de 28 basisscholen in de West-Nyakach onderwijsdivisie. Er werd in 

2019 voor het kleuteronderwijs twee uitstapje gemaakt buiten West-Nyakach namelijk  naar Nyamarimba 

PS en Kogola PS voor de bouw van een kleutervoorziening. Dit gebeurde met de hulp van externe 
sponsoring. De verwerving van de fondsen alsook de uitvoering van de projecten verliepen dit jaar zeer 

goed. Dit jaar bracht SBNN Kenya maar een half miljoen KES in (ruim 300.000 bij het college, ruim 
200.000 in de infrastructurele projecten). Door de wijziging in de boekdistributie zijn de eigen middelen 

van met name Nyaburu Enterprises bijna volledig verdwenen. Een aantal jaren geleden werden de 

zogenaamde overhead kosten nog volledig gedragen door SBNN Kenya, uit zelf gegenereerde eigen 
gelden. Zoals reeds in hoofdstuk 4 omschreven droegen de scholen bij dimensie 1 ook nog eens ruim 

650.000 KES miljoen KES bij voor de infrastructurele projecten. Daarmee komt het totaal aan Keniaans 
geld op 1,2 miljoen op een totaal van 9 miljoen, zijnde 13%. 

 
SBNN gaat voluit voor zelfredzaamheid en zelfbedruipendheid van SBNN Kenya en de 28 openbare 

basissscholen in West-Nyakach. SBNN en SBNN Kenya zetten daarbij vol in op de kwaliteit van het 

onderwijs. Het resultaat daarvan is dat alle betrokkenen profiteren van het programma en dat de leden 
van de schoolbesturen en leerkrachten getraind zijn om hun school en gemeenschap beter te leiden.  

 
Door de opleiding van de bestuursleden is het management van de scholen verbeterd en worden andere 

actoren meer betrokken bij het wel en wee van de school. De leraren zijn meer gemotiveerd en beter 

voorzien van de nodige materialen. Hoofdonderwijzers en schoolbesturen zijn in staat om de scholen 

beter te laten functioneren. Ouders zien meer en meer de waarde van het onderwijs en leveren een 

actieve bijdrage aan het bereiken van kwaliteit van het onderwijs. En bovenal blijven de leerlingen langer 
op school en presteren ze beter, waardoor zij in staat zijn om hun eigen toekomst op te bouwen. 

 
SBNN houdt nog altijd haar werkingskosten erg laag, zodat bijna al de ingezamelde fondsen ook 

daadwerkelijk aan de projecten in Kenia kan worden besteed. De stichting kent immers geen personele of 
overheadkosten zoals vliegtuigtickets, visumkosten, verblijfkosten, etc..  
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Bijlagen 
 
ENROLMENT 2019 

 

NO SCHOOL ENROLMENT  

  BOYS GIRLS TOTAL 

1 NYAKWERE 120 90 211 

2 SANGO BURU 209 213 424 

3 ST.PATRICKS OBANGE 194 207 404 

4 NYAWALO 215 240 459 

5 NYAMANYINGA 132 124 261 

6 BALA 206 167 379 

7 NYONGONGA 212 198 417 

8 SANGORO 200 180 388 

9 NYADINA 309 262 580 

10 ONEGO 208 235 453 

11 NYADERO 267 232 510 

12 THURDIBUORO 140 137 289 

13 AOMO 194 193 400 

14 OTHO ABWAO 118 111 243 

15 MBORA 140 119 274 

16 RACHIER 192 221 429 

17 MBUGRA 222 192 431 

18 ST.AGNES OBANDA 210 200 428 

19 ABWAO 101 61 181 

20 KOBONGO 215 130 365 

21 ST.THERESAS GIRLS BOLO 100 296 417 

22 ST.MAIRED ORIANG 213 139 374 

23 ONWANGO 124 105 252 

24 KAMTUDI 113 95 232 

25 OMBUGO 135 185 345 

26 ANDINGO OPANGA 172 169 367 

27 ANDINGO OLASI 130 108 265 

28 APONDO KASAYE 143 140 311 

 TOTAL 4934 4749 10089 
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Number of TSC/ government teachers per school 

 

No  School  2016 2017 2018 

1 Nyakwere  9 8 8 

2 sango buru 9 9 9 

3 Obange   8 8 7 

4 Nyawalo 9 9 9 

5 Nyamanyinga  8 7 9 

6 Bala  9 7 9 

7 Nyongonga  8 8 8 

8 Sangoro  9 9 9 

9 Nyadina  7 8 8 

10 Onego  10 9 9 

11 Nyadero  9 11 10 

12 Thurdibuoro  8 8 8 

13 Aomo  9 9 9 

14 Otho Abwao 8 8 7 

15 Mbora  9 8 8 

16 Rachier  9 11 11 

17 Mbugra  9 9 8 

18 Obanda  8 9 9 

19 Abwao  7 8 7 

20 Kobongo  8 9 9 

21 St Theresas girls Bolo 7 8 8 

22 Oriang  9 10 10 

23 Onwango  8 8 8 

24 Kamtudi  6 7 6 

25 Ombugo  6 7 7 

26 Andingo Opanga 6 7 8 

27 Andingo Olasi 6 7 7 

28 Apondo Kasaye 8 8 9 

 Total  234 243 253 
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STAFF ESTABLISHMENT 2019 

 

No SCHOOL No. of TSC 

Teachers 

SBNN teacher Name of the head teacher  

1 NyaKwere 8 1 MR. HENRY ONSANDO 

2 Sango Buru 9 1 MR.TOM NYAKWAKA 

3 St. Patricks Obange 9 1 MR.OOKO 

4 Nyawalo 10 1 MR. JARED OWITI 

5 Nyamanyinga 9 1 MR.TOM 

6 Bala 9 1 MR.MAURICE OPANDE 

7 Nyongonga 10 1 MRS.ISABELA WAGALA 

8 Sangoro 9 1 MR. LEO AMOLO 

9 Nyadina 10 1 MR. HENRY ONSANDO 

10 Onego 9 1 MR.CHRISTOPHER OKETCH 

11 Nyadero 10 1 MR.ZABLON NDEDE 

12 Thurdibuoro 8 1 MR.KEN MAINDRA 

13 Aomo 9 1 MR. MONARI MOGAKA 

14 Otho Abwao 8 1 MR. MONARI MOGAKA 

15 Mbora 10 1 MR. ALFRED RAMOGO 

16 Rachier 10 1 MR. MOKAMI 

17 mbugra 8 0 MD. CAROLINE OKEYO 

18 St. Agnes Obanda 9 1 MR. ISAIAH OWADE 

19 Abwao 9 1 MR.MAIRA 

20 Kobongo 9 1 MR.ELISHA OPIYO 

21 St.Theresas girls bolo 11 1 SISTER MAUREEN AKOTH 

22 St. Maired Oriang 9 1 MR.JOSEPH OMULO 

23 Onwango 8 1 MR.CALEB NYAKITI 

24 Kamtudi 7 1 MR.JOB OCHOKI 

25 Ombugo 8 1 MR. SAMUEL OKOLA 

26 Andingo Opanga 8 1 MRS.ISABELA MANYALA 

27 St.Jerome Andingo Olasi 7 1 MR.JACTONE AGUTU 

28 Apondo Kasaye 9 1 MR.ABEL SIOCHA 

     

 TOTAL 249 27  
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KCPE performance 2016-2018 

 

No  School   KCPE 

2016 

Entry  KCPE 2017 Entry  KCPE 2018 Entry  

1 Nyadero   324.35 36 299.44 44 304 36 

2 St. Agnes Obanda 311.96 27 284.38 29 296 26 

3 Aomo  303.35 40 298.81 45 281 53 

4 Mbugra  300.77 22 286.00 27 287.5 22 

5 Nyongonga 296.68 28 251.01 30 211.48 67 

6 Sangoro peace kids 295.5 15 - - 290.6 10 

7 Kamtudi 289.88 17 266.99 17 283.64 29 

8 St Theresas girls Bolo  289.68 34 286.86 29 286.26 19 

9 Nyamanyinga 286.54 15 247.09 34 246. 43 

10 Sangoro 282.96 27 303.13 16 280.89 30 

11 Bala   282.55 32 275.32 29 277.08 23 

12 Rachier   281.55 31 250.55 38 265.13 39 

13 Onwango  275.33 15 272.30 15 287.6 10 

14 Thurdibuoro  267.44 18 254.24 23 246.6 18 

15 Sango Buru 265.82 39 277.09 35 249.23 55 

16 Onego  264.74 34 228.87 27 215.51 41 

17 Nyawalo   263.76 21 273.96 22 238.77 43 

18 St. Maired Oriang  259.28 25 244.32 25 242.76 43 

19 Apondo Kasaye 258.62 21 228.41 23 212.3 48 

20 Otho Abwao 258.31 16 238.61 15 266.07 16 

21 Nyakwere  253.28 32 224.48 34 225.69 16 

22 Nyadina  253.09 33 259.26 27 227.56 57 

23 Obange   247.55 32 230.59 38 187.46 58 

24 Mbora   245.07 27 244.38 18 235.55 31 

25 St. Jeromo Olasi  244.38 17 252.27 15 225.7 16 

26 Andingo Opanga 234.15 28 241.16 26 227.39 41 

27 Ombugo  230.82 28 206.26 29 188.07 48 

28 Abwao  227.52 22 237.25 47 240.21 28 

29 Kobongo  208.74 27 240.65 20 236.52 27 

30 Shiners Education 

centre 
    263.53 15 

 Total  268.59 759 259.52 777 250.9 984 
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KCPE RESULT 2019 

 

  

WEST NYAKACH 

DIVISION KCPE 

2019 RESULTS. KCPE 2019 RESULTS           

                  

POSITION SCHOOL ENG KISW MATHS SCIENCE SSRE TOTAL ENTRY 

1 NYADERO 66,77 60,86 69,39 62,25 61,02 320,29 44 

2 

ST. THERESAS 

GIRLS BOLO 69,82 62,75 63,04 62,11 59,32 317,04 28 

3 

SHINERS 

ACADEMY 64,2 58,53 60,4 58,93 60,27 302,33 15 

4 AOMO 60,34 54,56 67,22 59,22 54,56 295,9 44 

5 ONWANGO 65,56 57,69 52,44 58,94 59,63 294,26 16 

6 THURDIBUORO 52,64 55,36 56,04 63,48 60,24 287,76 25 

7 

ST. AGNES 

OBANDA 62,41 57,12 56,73 52,76 57,41 286,43 41 

8 KAMTUDI 54,95 49,05 56,91 55,59 58,41 274,91 22 

9 MBUGRA 58,88 46,84 55,65 56,47 56,49 274,33 43 

10 BALA 52,65 45,35 54,33 57,21 54,59 264,13 34 

11 ONEGO 57,03 47,09 51 54,77 54,06 263,95 30 

12 NYONGONGA 53,39 43,71 56,29 54,66 55,61 263,66 38 

13 

SANGORO 

PEACEKIDS 56 49,83 54,67 50,08 51,83 262,41 16 

14 ANDINGO OPANGA 51,81 46,15 54,23 49,92 51,08 253,19 26 

15 OTHO ABWAO 53,8 50 47,85 47,85 49,9 249,4 20 

16 NYAMANYINGA 51,75 41,18 53,79 50,04 52,39 249,15 28 

17 SANGORO 55,39 48,03 48 46,71 48,65 246,78 32 

18 

ST.MAIRED 

ORIANG 50,76 49,41 46,59 44,9 46,9 238,56 29 

19 SANGO BURU 50,05 48,27 46,6 48,62 43,57 237,11 60 

20 ST. JEROMO OLASI 48,28 41,56 45,72 50,56 44,44 230,56 25 

21 ABWAO 52 41,7 45,7 47,15 44 230,55 22 

22 NYAWALO 43,2 39,58 44,33 40,98 50,35 218,44 41 

23 NYADINA 43,77 35,29 44,71 45,96 48,21 217,94 48 

24 RACHIER 46,63 39,67 42,22 45,49 43,37 217,38 63 

25 KOBONGO 43,94 39,47 42,16 42,81 44,5 212,88 33 

26 OBANGE 37,75 36,88 49,38 43,21 42,52 209,74 48 

27 APONDO KASAYE 42,08 35,36 43 39,04 47,64 207,12 25 

28 MBORA 40,88 35,31 36,81 43,69 41,06 197,75 27 

29 NYAKWERE 38,44 38,41 41,81 35,78 42,59 197,03 27 

30 OMBUGO 42,51 34,27 40,19 39,27 36,86 193,1 37 

                  

  TOTAL 1567,68 1389,28 1527,20 1508,45 1521,47 7514,08 987 

  MEAN SCORE 50,57 44,82 49,26 48,66 49,08 242,39   
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FURNITURE 

 

SCHOOL ENROLMENT      

 BOYS GIRLS TOTAL DESKS DEFICIT TABLE

S 

Nyakwere 120 90 210 31 20 1 

Sango Buru 209 213 422 94 29 1 

Obange 194 207 401 149 31 1 

Nyawalo 215 240 455 127 23 1 

Nyamanyinga 132 124 256 86 14 1 

Bala 206 167 373 83 26 1 

Nyongonga 212 198 410 99 28 1 

Sangoro 200 180 380 97 20 1 

Nyadina 309 262 571 123 37 1 

Onego 208 235 443 153 20 1 

Nyadero 267 232 499 120 25 1 

Thurdibuoro 140 137 277 82 11 1 

Aomo 194 193 387 175 14 1 

Otho Abwao 118 111 229 81 6 1 

Mbora 140 119 259 118 9 1 

Rachier 192 221 413 121 28 1 

Mbugra 222 192 414 106 20 1 

Obanda 210 200 410 135 18 1 

Abwao 101 61 162 69 7 1 

Kobongo 215 130 345 94 30 1 

St.Theresas girls Bolo 100 296 396 104 10 1 

St. Maired oriang 213 139 352 99 11 1 

Onwango 124 105 229 74 11 1 

Kamtudi 113 95 208 77 21 1 

Ombugo 130 185 315 94 17 1 

Andingo Olasi    119 0 1 

St.Jerome Andingo Olasi 130 108 238 100 0 1 

Apondo Kasaye 143 140 283 99 30 1 

 

All the schools have deficit of desks used by the learners in class except Andingo Opanga and Andingo Olasi which 

have enough desks. Some of the desks counted in the classes were weak and requires repair.  

Desk pupil ratio is 1:3 in lower primary and 1:2 in upper primary. 

In all the schools, each class has teachers' table. 
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WATER AND SANITATION 

NO SCHOOL ENROLMENT  PIT LATRINES      

  BOYS GIRLS TOTAL BOYS DEFICI
T 

GIRL
S 

DEFICI
T 

TEACHERS WATER 
TANKS 

 

1 NYAKWERE 120 90 211 2 2 6 -2 2 1 0 

2 SANGO BURU 209 213 424 6 1 4 5 2 1 0 

3 ST.PATRICKS OBANGE 194 207 404 6 0 6 2 2 2 0 

4 NYAWALO 215 240 459 4 3 6 4 2 1 0 

5 NYAMANYINGA 132 124 261 5 -1 4 1 2 2 0 

6 BALA 206 167 379 0 7 3 4 2 1 0 

7 NYONGONGA 212 198 417 6 1 10 -2 2 2 0 

8 SANGORO 200 180 388 4 3 6 1 0 1 0 

9 NYADINA 309 262 580 11 -1 6 4 2 2 0 

10 ONEGO 208 235 453 6 1 7 2 2 1 0 

11 NYADERO 267 232 510 7 2 6 3 2 0 0 

12 THURDIBUORO 140 137 289 4 1 6 -1 2 1 0 

13 AOMO 194 193 400 7 -1 13 -5 2 0 0 

14 OTHO ABWAO 118 111 243 2 2 4 0 2 1 0 

15 MBORA 140 119 274 4 1 5 0 2 1 0 

16 RACHIER 192 221 429 8 -2 3 6 1 0 0 

17 MBUGRA 222 192 431 4 3 4 4 2 0 0 

18 ST.AGNES OBANDA 210 200 428 6 1 5 3 1 0 0 

19 ABWAO 101 61 181 6 -3 6 -4 2 2 0 

20 KOBONGO 215 130 365 4 3 4 1 2 2 0 

21 ST.THERESAS GIRLS 
BOLO 

100 296 417 1 2 7 5 2 2 4 

22 ST.MAIRED ORIANG 213 139 374 8 -1 4 2 2 1 0 

23 ONWANGO 124 105 252 6 -2 5 -1 2 1 0 

24 KAMTUDI 113 95 232 3 1 3 1 2 2 0 

25 OMBUGO 135 185 345 4 1 4 3 2 1 0 

26 ANDINGO OPANGA 172 169 367 4 2 7 0 2 1 0 

27 ANDINGO OLASI 130 108 265 6 -1 6 -2 2 3 0 

28 APONDO KASAYE 143 140 311 3 2 4 2 2 1 0 

  4934 4749 10089        

 BOYS LATRINE RATIO 1:30          

 GIRLS LATRINE RATIO 1:25          
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