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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. 

 

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 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. 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 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.  
 

Het principe van de lokale cofinanciering is een absolute 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.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Jaarverslag  SBNN 2019 
 

 

 4 

4 Grote Projecten 
 

SBNN heeft in overleg met SBNN Kenya acht grote projecten uitgevoerd, verspreid over de zes clusters 

van het werkgebied van SBNN. 
 

1. Nyakwere Primary School (Kodingo Zone) 

 
In 2018 werd in deze school gestart met de bouw van een zesde klas. De fundering werd aangelegd door de 

school en SBNN bouwde de muren op. 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. 
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2. Sangoro Primary School (Kodingo Zone) 
 

Alle gebouwen van Sangoro PS zijn veroordeeld tot sloop door het ministerie. De school is verplicht om 

een volledige nieuwe school te bouwen als men de school wil behouden. De school zoekt daarbij naarstig 
om midden. 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.  
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3. Nyadina Primary School (Kodingo Zone) 

 

In 2015 en 2016 werden  door SBNN een kantoor en 4 klassen gebouwd. In de daaropvolgende jaren 

werden deze klaslokalen en het kantoor afgewerkt. In 2019 werd de renovatie van de school verder 
gezet. De oudste klassen kregen nieuwe ramen en deuren, werden gevloerd en aan 7 klaslokalen en een 

kantoor werd een veranda gebouwd of afgewerkt. 
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4. Thurdibuoro PS (Kodingo Zone) 

 

In 2019 werd een groot project uitgevoerd in Thurdibuoro PS, namelijk het volledig omheinen van de 

school en het bouwen van een schoolpoort. Daarbij werden de fondsen van CDF (500.000 KES) en SBNN 
(183.650 KES) samengevoegd. Daarmee werd een volledige omheining met chain link en betonnen palen 

en schoolpoort verwezenlijkt. De inbreng van SBNN werd daarbij vooral gebruikt voor de rollen 
omheining en een deel van de arbeidskosten. 
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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.  
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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. Een project waar SBNN Kenya hen bij helpt. In 2018 werd gestart met de 

sloop van twee van die oude klaslokalen  en werd de fundering gelegd voor een eerste nieuwe klas. 
 

Deze klas werd in 2019 verder afgewerkt. Via andere fondsen (door de school opgehaalde middelen, o.a. 
inzameling en CDF) werden in 2019 nog eens 3 extra klaslokalen gebouwd. 

 

 
 

 



Jaarverslag  SBNN 2019 
 

 

 10 

10 
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. De school zal via het politieke CDF-fonds 
gelden zoeken voor verdere afwerking. 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. 
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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. 
Bedoeling is om met de watertanks het regenwater op te vangen 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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12 Kleine projecten  
 

In 2019 voerde SBNN Kenya 20 kleinere projecten uit die in de onderhoudssfeer en afwerking zitten. 

Meubilair, 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 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. 
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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.   
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6. Nyong’ong’a PS (Kodingo Zone) 
 

In 2018 werd door SBNN gestart met de bouw 
van een hal / grote kleuterklas. Met het geld van 

het CDF werd het dak geplaatst en werd het 
gebouw voorzien van ramen en deuren. Deze 

hal zal tevens als community hal, examenzaal en 

voor schoolactiviteiten gebruikt worden. In 2019 
werd deze grote hal gepleisterd.  

 

 
 

 
 

7. Onego Primary School (Kodingo 
Zone) 

 
Omwille van de enorme toename aan leerlingen 

(ondertussen meer dan 400 kinderen, 324 in het 
lager onderwijs en 100 kinderen bij de kleuters) 

de laatste jaren moeten er dringend extra 

klaslokalen bijgebouwd worden. Daarmee is 
SBNN Kenya in 2018 gestart. Met het toen 

beschikbare geld werd de fundering gelegd an 
een klas en werden de muren opgemetseld tot 

op  dakniveau.  In 2019 werd het dak op de 

nieuwe klas gelegd.  
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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. Ook werd de kleutervoorziening opgefrist met leuk schilderwerk. 

 

 
 

 

9. Aomo Primary School (Kodingo Zone) 

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

 
 

 
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.  
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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 binnen en buiten. 
 

 
 
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. 
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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. Een lang 

gekoesterde wens van de zusters was dan ook 
om een derde klas te bouwen naast twee 

bestaande kleuterklassen. Tijdens de bouw van 
de 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 doorgeschoven en 
werd derhalve 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 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. In eerste instantie was het 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. 
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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 kleuterscholen 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 in St. Mairead Oriang een project doen zoals in 2018 bij de buurschool St. 
Theresa Bolo, namelijk het aanbouwen van een extra kleuterklas tegen de bestaande kleuterklas. 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 de mededeling van de 
County Government dat hun school gekozen een nieuwe kleuterklas kreeg van de County Government. 

Zo werd het voorziene project van SBNN Kenya overbodig. 
Omdat vier klassen afgekeurd zijn omwille van slechte fundering en geen draagbalken 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. 

Een oude klas werd afgebroken en de nieuwe klas werd gebouwd op de plaats van de oude klas. 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 twee vervangen.  

Voor de toekomst staan in de planning van de school de bouw van de twee andere klaslokalen. 

 
 
 
 
 



 

 22 

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 zoals hieronder te zien is op de eerste twee foto’s.  

Elke kleutergroep heeft nu een eigen kleuterklasje  gekregen in een apart gebouw. Dit in de gekende 
semi-permantente SBNN-stijl. De kleutervoorziening heeft ook een eigen kantoortje. Voor het gebouw 

werd een veranda gerealiseerd, zodat de kinderen ook een plekje in de schaduw hebben.   
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3. Kogola PS (Pap Onditi) 
 
Ook Kogola PS 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.   
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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) 

 

   
 


