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INLEIDING  
 
Sinds 2004 ondersteunt SBNN basisscholen in West-Nyakach Kenya. SBNN legt daarbij de focus 
op de sterkte en verzelfstanding van zijn lokale partners (SBNN Kenya en de besturen van de 
scholen) en op kwaliteitsverbetering in het onderwijs en het management ervan.  
 
Een actieve betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij de SBNN projecten is het 
uitgangspunt en een absolute prioriteit. 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.  
 
SBNN heeft met de Wilde Ganzen een goede en zeer gewaardeerde partner die onze sponsors 
en langdurige partners het vertrouwen moeten geven dat SBNN en SBNN Kenya betrouwbaar 
zijn en goede projecten afleveren. 
 
De lokale partners worden via trainingen en workshops vaardigheden aangeleerd zodat ze op 
eigen benen kunnen staan waardoor SBNN in de nabije toekomst zich kan beperken tot een 
adviserende, ondersteunende en intermediaire partner voor met name het vinden van 
sponsoren voor specifieke projecten. 
 
Voorliggend project is een bewijs van die verdere verzelfstandiging van SBNN Kenya.  
Het idee en het initiatief voor dit SCORI-project kwam van hen nog vooraleer Wilde Ganzen het 
Corona fonds lanceerde en is volledig uitgewerkt door het bestuur en de stafleden van SBNN 
Kenya. 
 
Het SCORI-project richt zich niet alleen op de openbare basisscholen en hun 10.000 leerlingen 
en 230 leerkrachten maar ook op de meest kwestbare gezinnen van West-Nyakach.  
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1. PARTNERS VAN HET PROJECT 
 

1.1. SBNN  

 
Opgericht   18 mei 2004 
Rechtspersoon  Stichting, KvK nummer: 22055099 (KvK Terneuzen) 
ANBI    1 januari 2008, Fiscaal nr. 8132.53.603 
Adres     Nieuweweg 22 
Postcode & Plaats  4561BM HULST 
Bankrekeningnummer NL31 RABO 0330.0030.03 
Website   www.sbnn.nl 
Email adres    sbnnkenya@gmail.com / info@sbnn.nl 
Contactpersoon   Dirk Van Bunder, penningmeester 
Telefoonnummer  06-51238968 
 
Samenstelling bestuur:  

- Dirk Van Bunder, toegetreden tot bestuur bij oprichting:functie=penningmeester. 
- Ludi Aerts, toegetreden tot het bestuur op 24 januari 2013: functie = voorzitter. 
- Piet van Hauten, toegetreden op 24 januari 2013: functie = vice-voorzitter 
- Paul Vioen, toegetreden op 16 april 2018, functie= bestuurslid 

 
SBNN is opgericht in 2004 in Hulst – Zeeuws-Vlaanderen en wil de leefomstandigheden in zijn 
Keniaans werkgebied verbeteren door te werken in en aan beter onderwijs. SBNN startte toen 
met de ondersteuning van 2 scholen in West-Nyakach. Anno 2020 bouwt SBNN primair aan de 
toekomst van meer dan 10.000 kinderen in 28 basisscholen.  
 
Het bestuur van SBNN zet uitdrukkelijk in op de verantwoordelijkheid en inspanningen van de 
lokale partner. SBNN is van mening dat daardoor de hulp het best tot zijn recht komt en het 
meest duurzaam zal zijn.  
 
SBNN is en blijft wel actief in Nederland voor wat betreft sensibilisering, voorlichting en 
fondsenwerving. De activiteiten in Nederland maken projecten in Kenia immers mogelijk. SBNN 
krijgt daarbij de hulp van vele partners en symphatisanten. SBNN wordt gesteund en 
geadviseerd door de Wilde Ganzen. 
 
De werkingskosten van SBNN bedragen minder dan 1 %. SBNN heeft immers geen personele of 
overheadkosten, zoals vliegtuigtickets, visumkosten, verblijfkosten, etc.  

 
 
 
 
 

mailto:sbnnkenya@gmail.com
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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  Hannington Apul Ooko 
Functie    STAR-coördinator SBNN Kenya 
Email adres    Nyaburu2012@gmail.com 
Rechtspersoon  Community Based Organization 
 
SBNN Kenya versterkt, stimuleert en coördineert de SBNN-programma’s in West-Nyakach. 
Samen met de lokale gemeenschap tracht SBNN-Kenya de onderwijs- en levensomstandigheden 
en de onderwijskwaliteit stapsgewijs te verbeteren.  
 
SBNN Kenya 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. SBNN Kenya zet ook in op Water, 
hygiëne en sanitatie (WASH), capaciteitsopbouw van leraren, schoolbesturen en ouders en 
gemeenschappen en organiseert sportactiviteiten voor kinderen en jongeren. 
 
SBNN-Kenya is ook de link naar het SBNN-bestuur in Nederland. Belangrijkste partners van 
SBNN Kenya zijn het Ministerie van Onderwijs, de besturen (de zogenaamde BOM – Board of 
Management) van 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. Een andere dienst van het CFDC is 
het computercentrum met een internetcafé en computeropleiding. Het kantoor van SBNN Kenya 
is gevestigd in het CFDC leercentrum. Het centrum, dat gelegen is op het terrein van de Onego 
PS is de centrale faciliteit voor alle activiteiten in West Nyakach.   
 
Partners van SBNN Kenya 
 
Ministry of Health 
Ministry of Education  
Ministry of Agriculture 
Provincial administration, Chiefs of the area 
Parents and Teachers 
School Boards of Managements 
Pupils 
 
 
 



SCORI (SBNN COVID -19 RESPONSE INITIATIVE) 

 

5 

 

2020 

2. PROBLEEMSTELLING 
 

Ook Kenia is net als de rest van de wereld in de greep van het Corona-virus. En natuurlijk zijn 
de armste en meeste kwetsbare mensen ook daar de grootste slachtoffers. Veel mensen zijn 
hun kleine inkomen kwijt  en verliezen langzaam hoop door honger en gebrek aan 
beschermingsmiddelen. Vele mensen moeten overleven met minder dan 1 euro per dag en in 
Corona tijden wordt die 1 euro zelfs niet gehaald en wordt evengoed gevraagd om zich te 
houden aan de hygiëne regels. Met andere woorden het leven is door Covid-19 voor deze 
mensen nog meer uitzichtloos en moeilijker geworden. Miljoenen huishoudens in de Derde 
Wereld hebben hulp nodig, zowel humanitair als sanitair.  
 
De hygiënische omstandigheden zijn nog altijd zeer slecht in West Nyakach, het werkgebied van 
SBNN Kenya, zeker bij de arme gezinnen. Maar ook in de scholen kan nog het nodige verbeterd 
worden zeker in Corona tijden. Daarom moet samen met de lokale autoriteiten ingezet worden 
op betere water, sanitaire en hygiëne voorzieningen.  
 
Met de bovengenoemde problemen is het nodig de meest kwetsbare gezinnen en kinderen in 
de scholen te ondersteunen bij het verkrijgen van toegang tot hun basisbehoeften, zodat ze 
hun hoop en waardigheid kunnen behouden. Daarnaast wordt ingezet op voldoende schoon 
water en op handen wassen in scholen en bij arme families. Bij dit alles wordt ook aandacht 
besteed aan het informeren over hoe jezelf en je familie veilig kunt houden. Voor de armste 
gezinnen wordt ook een noodpakket voorzien zodat zij voor een tijdje in hun eigen 
voedselbehoefte kunnen voorzien. 
 

West Nyakach 

 
West Nyakach grenst aan het Victoriameer in het noorden, het Nyabondo-plateau in het zuiden, 
de lagere Nyakach-divisie in het oosten en rivier Sondu Miriu in het westen.  
 
Het noordelijk deel van West-Nyakach aan de oevers van het Victoria is bovendien vatbaar voor 
overstromingen als de rivier de Sondu tijdens regenachtige seizoenen uit zijn oevers breekt en 
het water over de lagere gedeelten van West Nyakach stroomt. Op het moment dat dit project 
geschreven wordt, staat dit gedeelte van West-Nyakach onder water door de overvloedige 
regen. Naast Covid-19 nog een extra ramp in dit gedeelte van West-Nyakch. 
 
West-Nyakach heeft 4 administratieve locaties onder leiding van de Chiefs. Het heeft een 
oppervlakte van ongeveer 80 vierkante kilometer met een bevolking van ongeveer 40.000 
mensen. 80% van de bevolking is christen en ongeveer 2/3 van de totale bevolking bestaat uit 
jongeren onder de 40 jaar. 
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3. DOELSTELLINGEN 
 

De eerste doelstelling van het project is het creëren van bewustzijn en geven van educatie in de 
scholen en bij de mensen in West Nyakach over het belang van WASH-beleid als preventie 
tegen ziektes en virussen en het creëren van een gezonde omgeving. 
 
De tweede doelstelling is het helpen en ondersteunen van de scholen en de meest kwetsbare 
gezinnen in West-Nyakach in deze bizarre Corona tijden. 

 
Doelgroepen 

 
 400 kwetsbare huishoudens in West-Nyakach  
 10.000 leerlingen van de 28 basisscholen in West-Nyakach. 
 230 leerkrachten van de 28 basisscholen in West-Nyakach. 

 

4. ACTIES 
 

De volgende acties worden ondernomen om de bovengenoemde doelstellingen te bereiken: 
 
1/ Aankoop van afvalbakken voor de 28 basisscholen. Dit voorkomt dat afval over de hele 
school verspreid wordt. Afval kan immers de broedplaats zijn voor ziektekiemen. Grote 
afvalbakken worden op strategisch punten in de school geplaatst. In de klaslokalen worden 
kleinere afvalbakken geplaatst.  
 
2/ Aankoop en levering van goede voorzieningen voor het wassen van de handen aan 28 
basisscholen en 400 huishoudens. Dit zijn kleine watertanks met een kraantje zodat kinderen in 
de scholen en gezinsleden de handen regelmatig kunnen wassen. Er is immers geen stromend 
water in West-Nyakach. Door het wassen van de handen kunnen ziekten en virussen vermeden 
worden. 
 
3/ Aankoop en distributie van basisgereedschap en zaad voor voedsel voor 400 kwetsbare 
huishoudens. Elk door de lokale autoriteiten geselecteerd huishouden zal gereedschap en zaden 
krijgen voor het  planten van mais, bonen en groenten.  
 
4. Aankoop en distributie van zeep, maskers en ontsmettingsmiddelen voor 400 kwetsbare 
huishoudens. Dezelfde gezinnen krijgen ook deze middelen om hen te beschermen tegen 
Corona en andere ziekte. 
 
5. Oprichting van WASH Clubs in 28 scholen. Elke club zal bestaan uit 20 leerlingen en 1 leraar. 
Zij zullen starten met WASH activiteiten in school. SBNN Kenia zal via de STAR-coördinator na 
heropening van de scholen assisteren bij het vormen van een effectieve healthclub in alle 28 
openbare basisscholen. De clubs zullen ervoor zorgen dat alle WASH-faciliteiten worden 
onderhouden en dat de school en zijn omgeving de hele dag schoon is. De clubleden hebben T-
shirts om hen te motiveren en te onderscheiden van de andere leerlingen. De leden brengen 
dagelijks verslag uit over het WASH-beleid aan de zogenaamde patroon, de verantwoordelijke 
leerkracht. Hij of zij rapporteert vervolgens wekelijks aan de schooldirecteur en aan de STAR-
coördinator van SBNN. 
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6. Opleiding van leerkrachten voor de begeleiding van de WASH-clubs in hun scholen en 
vervolgactiviteiten. In elke school zal een leerkracht opgeleid om de WASH-club te gaan leiden, 
die kennis zal hij vervolgens doorgeven aan zijn collega leerkrachten en aan de leerlingen van 
de school. 
 
7. WASH-dag voor de 28 scholen in West-Nyakach. Op het eind van dit schooljaar zal een dag 
georganiseerd worden voor alle WASH clubs, alle leerkrachten en leerlingen. Tijdens die dag 
zullen de scholen, leerlingen en WASH-clubs met het beste WASH beleid en activiteiten beloond 
worden en in het zonnetje gezet worden. 
 
8. Aankoop en installatie van watertanks voor scholen die in ernstige nood verkeren inzake 
watervoorzieningen. SBNN Kenya zal een aantal scholen selecteren waar de nood aan 
watervoorzieningen het hoogst is. Een aantal scholen in West-Nyakach zijn voorzien van een 
watersysteem van Kenya Power waardoor ze via een pijplijn water krijgen. Maar anderen zijn 
daarvan verstoken, Het zijn vooral de scholen die geen waterpijplijn hebben en nauwelijks 
watertanks hebben die zullen voorzien worden van nieuwe watertanks van 5000 of 10000 liter 
voor de opvang van regenwater. 
 
9. Het ontwikkelen en aanbieden van informatie-educatie en communicatiemateriaal (IEC) om 
de leerlingen en de mensen voor te lichten over hoe ze veilig kunnen blijven, hoe hygiëne te 
behouden en hoe ze hun eigen leefomgeving kunnen verbeteren 
 
 

4. VERWACHTE RESULTATEN 
 

 56 grote afvalbakken voor de scholen (2 per school) 
 336 kleinere afvalbakken voor de klaslokalen in de scholen 

 400 voorzieningen voor handen wassen voor 400 huishoudens 
 56 voorzieningen voor handen wassen voor de scholen (2 per school) 
 800 pakken maiszaden (2 per huishouden) 
 400 pakken bonenzaden  
 400 pakken Kaleszaden 
 400 pakken tomatenzaden 
 800 flessen ontsmettingsmiddelen (2 per huishouden) 
 1200 zeepstaven (3 per huishouden) 
 4800 gezichtsmaskers (12 per huishouden) 
 Leerkrachten die getraind zijn om WASH- beleid en activiteiten te doen op school 
 28 actieve WASH-clubs in de openbare basisscholen in West-Nyakach 

 1 succesvolle WASH –dag voor alle kinderen in West-Nyakack 
 15 nieuwe watertanks in 15 scholen 
 Informatie, educatie en communicatiemateriaal voor geheel West-Nyakach 
 Minder zieke kinderen en lagere afwezigheidsgraad in deze 11 scholen in West Nyakach. 
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5. VERLOOP VAN HET PROJECT, RAPPORTAGE & 
VERANTWOORDING 
 
Het project zal worden uitgevoerd in vier maanden tijd vanaf juli 2020 tot eind oktober 2020. 
Afhankelijk van heropening van de scholen, goedkeuring van het project door Wilde Ganzen en 
het beschikbaar hebben de benodigde gelden kan het project eventueel met een aantal weken 
doorgeschoven worden.  
 
Het voorgestelde SBNN Covid-19 Response-initiatief (SCORI) wordt beheerd door SBNN-Kenya.  
De implementatie zal worden gedaan door de STAR-coördinator van SBNN Kenya en de andere 
medewerkers van de organisatie in samenwerking met de overheidsinstanties binnen West 
Nyakach. De directie van SBNN Kenya zal bij de implementatie een toezichthoudende rol 
spelen. 
 
Bij de projecten in de scholen zijn de schoolbesturen en de leerkrachten 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, 
hoopt tijdens het project naar Kenia te kunnen reizen om de stand van zaken van de projecten 
op te kunnen meten. 
 
De scholen en de lokale gemeenschappen leveren ook een belangrijke bijdrage aan de 
projecten. De scholen zorgen voor de zogenaamde lokale materialen (zand, stenen) of brengen 
op een andere manier hun gedeelte in voor het watertankproject. Daardoor wordt de 
verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de scholen en hun gemeenschap bij de projecten 
vergroot.  
 
SBNN Kenia zal via het lokale provinciale bestuur contact onderhouden met de overheid om ook 
te doneren aan de beoogde begunstigden. Tijdens en ook na het project zal SBNN Kenia ook 
samenwerken met het Ministerie van Volksgezondheid om te helpen bij het verspreiden van de 
informatie over de Covid-19 pandemie en preventiemaatregelen. De gemeenschap doneert al 
voedsel aan de meest kwetsbare huishoudens en zal dit blijven steunen. Op het gebied van 
voedsel hebben de begunstigden en de mensen van West Nyakach hun kleine akkertjes, zullen 
zij natuurlijk het werk op die akkertjes verzorgen en zal het ministerie van landbouw technische 
ondersteuning bieden waar nodig en mogelijk 
 
Uiteraard zullen SBNN en SBNN Kenya direct na afronding van het project instaan voor een 
inhoudelijke en financiële verantwoording over de uitvoering en het eindresultaat van het 
project. Fotomateriaal zal daarbij zoals gewoonlijk niet ontbreken.  
 
 

 
 
 

 

 

 

 


