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Inleiding 
 
SBNN had een regulier programma voor 2020 klaar en goedgekeurd. Dit jaarprogramma van 2020 werd 

in overleg met Wilde Ganzen en SBNN Kenya doorgeschoven naar 2021 omdat in 2020 een speciaal 
Corona programma werd uitgevoerd.  Uiteindelijk werden de projecten in 2021 uitgevoerd.  

 

1.PARTNERS  
 

1.1.SBNN  
 

Opgericht  18 mei 2004 

Rechtspersoon Stichting,  
Kvk nummer    22055099  

ANBI   1 januari 2008 

Adres    Nieuweweg 22 
Postcode & Plaats 4561BM HULST 

Bankrekeningnr NL31 RABO 0330.0030.03 

Website  www.sbnn.nl 

Email adres   sbnnkenya@gmail.com   
info@sbnn.nl 

Contactpersoon  Dirk Van Bunder 

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 

 
Het bestuur van SBNN zet in op de verantwoordelijkheid en inspanningen van de lokale partner. SBNN 

werkt vanuit de lokale structuren gereguleerd door de Keniaanse overheid. Van daaruit wordt hulp 
geboden. 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. 
Daardoor kunnen de mensen van West Nyakach een meer eigen en zelfstandige koers varen. SBNN 

speelt daarom een ondersteunende en regiserende rol ten dienste van SBNN Kenya en helpt hen met 
name in het vinden sponsoren voor specifieke projecten. Het bestuur van SBNN kwam in 2021 drie keer 

keer bij elkaar; namelijk 28 mei, 26 september en 4 december (online) 

 
SBNN gaat voor een goede en gezonde leeromgeving in de 28 openbare basisscholen van West-Nyakach 

met volledig stofvrije klas- en kleuterlokalen, goed meubilair voor iederen, goede toiletten en 
watervoorzieningen. Het HIV-virus, maar ook de school omgeving, het gebrek aan schoon drinkwater en 

slechte sanitaire voorzieningen zijn een bedreiging voor de gezondheid van vele mensen en vooral de 
kinderen in West-Nyakach en moeten daarom aangepakt worden.  

De werking van SBNN in Nederland bestaat uit twee delen, 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 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. 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.  Daarnaast heeft SBNN vele andere structurele of eenmalige financiële partners. 

Voor een overzicht van de inkomsten zie hoofdstuk 5 financiën.  

mailto:sbnnkenya@gmail.com
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1.2. SBNN Kenya 
 

 
 
Jaar oprichting           2011 

Rechtspersoon  CBO Community Based Organization 
Adres           Katito –Kendy Bay Road (Onego PS) 

Postadres     POBOX 9723  40141 Kisumu -Kenya 
Contactpersoon   Ayub Ocholla 

Functie     Bookshop manager Nyaburu Ent 

Email adres    Nyaburu2012@gmail.com

SBNN Kenya is de lokale zusterorganisatie van SBNN in Kenya. Samen met de lokale gemeenschap tracht 
SBNN Kenya de onderwijsomstandigheden en de onderwijskwaliteit in deze scholen stapsgewijs te 

verbeteren. Elke openbare basisschool 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. Daarnaast buigt zij zich over de projectvoorstellen van de scholen en is SBNN 

Kenya de link met  het SBNN-bestuur in Nederland. De technische en praktische uitvoering van de 
projecten vinden altijd plaats in overleg met de schoolbesturen. Om de kwaliteit van het onderwijs en 

management op de scholen in West-Nyakach te bevorderen, wordt samen gewerkt met het Keniaanse 

Ministerie van Onderwijs, de 28 publieke basisscholen in West-Nyakach en hun schoolmanagement, de 
Chiefs van de Area en diverse lokale groepen.  

 
SBNN heeft als doel om SBNN Kenya onafhankelijk en zelfredzaam te 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. SBNN is  ervan 
overtuigd dat de scholen en hun gemeenschappen daarmee sterker worden voor de toekomst.  

De inspanningen van SBNN vinden daarom altijd plaats in samenwerking en overleg met de lokale 
partners. 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. 
 

 

 
 



RAPPORTAGE WSH PROGRAMMA 2021 
 

 5 

1.3. Scholen in West-Nyakach  
 
Binnen Kisumu County zijn er 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. Deze divisie telt 28 openbare basisscholen 

 

Kodingo Zone (15 scholen) 
1. Nyakwere Primary School                        

2. Sango Buru PS  
3. Obange PS  

4. Nyawalo PS  
5. Nyamany’inga PS  

6. Bala PS  

7. Nyong’ong’a PS  
8. Sangoro PS  

9. Nyadina Primary School  
10. Onego Primary School  

11. Nyadero Primary School 

12. Thurdibuoro PS  
13. Aomo Primary School  

14. Otho Abwao Primary School  
15. Mbora Primary School 

Bolo Zone (13 scholen) 
 

16. Rachier Primary School  
17. Mbugra PS  

18. St Agnes Obanda PS  
19. Abwao PS  

20. Kobongo PS  

21. St. Theresa Bolo Primary School  
22. St. Mairead Oriang Primary School  

23. Ombugo Primary School  
24. Onwango Primary School  

25. Kamtudi Primary School  

26. Andingo Opanga Primary School  
27. Andingo Olasi Primary School (Bolo Zone) 

28. Apondo Kasaye Primary School  

 
SBNN en SBNN Kenya werken samen met de 

schoolbesturen (de zogenaamde BOM – Board 

of Management) van de scholen. Elk 
schoolbestuur bestaat uit 15 leden. De 

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

gemeenschap. De scholen kennen een 

geschiedenis variërend van 30 tot 100 jaar. De 
schoolgebouwen staan allen op 

gemeenschapsgrond. In de meeste 
gemeenschappen vormen de scholen het 

centrale middelpunt en kunnen ze rekenen op 
een brede sympathie in de gemeenschap.  

 

 

In de 28 publieke scholen in West Nyakach gaan meer dan 10.000 kinderen (incl. kleuters) naar school. 
De scholen hebben samen de beschikking over 250 door de overheid betaalde leerkrachten. Dat is een 

verhouding van 1 leerkracht op 40 leerlingen. De aanbevolen verhouding tussen leraar en leerlingen is in 
Kenia 1 op 30. Dit impliceert dat de basisscholen in totaal zouden moeten kunnen beschikken over meer 

dan 300 leraren. Dit komt dus neer op een aanzienlijk tekort aan leerkrachten in het lager onderwijs. 

Daarbij is het kleuteronderwijs buiten beschouwing gelaten. De kleuters krijgen les van één door de 
County regering betaalde leerkracht en van vrijwillige onderwijzers. De scholen slagen er in om via de 

gemeenschap een klein bedrag in te zamelen voor deze kleuteronderwijzers. Ditzelfde geldt trouwens 
voor de overige vrijwillige leerkrachten in de school.  

 
Alle openbare basisscholen in het werkgebied zijn officiële scholen en door de overheid erkend. Daardoor 

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

KCPE-certificaat is het niet mogelijk om middelbaar onderwijs te volgen. Het gemiddelde resultaat van de 
scholen is de afgelopen jaren redelijk stabiel. De gemiddelde score hangt steeds rond 250. Er wordt 

gestreefd naar stijgende kwaliteit, betere resultaten en meer afgestudeerden. De overheid betaalt een 
geringe bijdrage per kind voor lesmateriaal (boeken, krijt, schriften etc) en voor onderhoudswerk-

zaamheden. Daarnaast betaalt de overheid de salarissen van de zogenaamde TSC teachers, dit zijn de 

door de overheid aangestelde docenten. De scholen kunnen ook aanvragen indienen bij het zogenaamde 
CDF fonds, om bijvoorbeeld een klaslokaal te renoveren, een klas bij te bouwen of toiletten te 

vernieuwen. Dit fonds is echter zwaar politiek getint en derhalve niet altijd even transparant.  
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2.  Kwaliteit van het onderwijs in Kenia 
 

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

heleboel problemen en uitdagingen. 
 

De invoering van het vrij onderwijs in 2003 met hulp van internationale donoren 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 deze situatie niet veel verbeterd. In tegendeel en de scholen in de landelijke 
gebieden zoals West Nyakach worden geconfronteerd met de grootste problemen. 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 bij en verantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen van de school van hun kind. Er is 

nauwelijks geld voor kwaliteitsimpulsen maar ook voor infrastructurele projecten.  
 

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 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.  
 

Door bovenstaande redenen staat de kwaliteit van het onderwijs onder zware druk. Daarom blijven SBNN 

en SBNN Kenya zich inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs en de verzelfstandiging van de lokale 
partner.  
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3. Infrastructurele projecten 2021 
 

3.1. Doelstellingen 
 

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. Doel daarbij is om 

goede voorwaarden voor de opvoeding en onderwijs in het werkgebied van SBNN te bereiken. SBNN 
concentreert zich daarbij op de 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. Speciale aandacht krijgen daarbij de meisjes, zeker ook wat betreft hygiëne en sanitatie en de 

allerjongsten, de kleuters. Het is enorm belangrijk om het fundament van het onderwijs dan ook goed op 

te bouwen, zijnde het kleuteronderwijs 
 

Goed onderwijs wordt gegeven in goede klaslokalen. Inzake infrastructuur hebben SBNN en SBNN Kenya 
een aantal duidelijke doelstellingen geformuleerd:  

1. Alle 28 SBNN-scholen hebben voldoende goede, schone, stofvrij en afgewerkte klaslokalen.  
2. Ieder kind in een openbare lagere school in West Nyakach heeft een zitplaats op een stoel of bank. In 

de lagere klassen betekent dat 3 leerlingen per bankje. In hogere klassen 2 leerlingen per bankje.  

3. De verhouding leerlingen / toiletten is voldoende, zodat slechte hygiëne geen ziektes veroorzaakt . De 
doelstelling is 1 toilet voor 25 meisjes en 1 toilet voor 30 jongens.  

 

3.2. WSH-projecten 2021 
 

In Kenia heeft slechts ongeveer 60% van de bevolking de beschikking over schoon drinkwater. Het 
overige gedeelte van de bevolking moet leven zonder deze basisvoorwaarde voor een goede gezondheid. 

Zij gebruiken water uit rivieren en waterplassen. Daarnaast vangen zij regenwater op in alle voorhanden 

zijnde voorwerpen. Zo ook in een landelijk gebied zoals het SBNN-werkgebied. De kans op 
gezondheidsproblemen vanwege het gebruik van vervuild drinkwater of onhygiënische toiletten is 

onrustbarend groot in het gebied. In vele scholen op het platteland en dus ook in West-Nyakach hebben 
scholen niet de beschikking over genoeg schoonwater voorzieningen en voldoende schone toiletten voor 

de kinderen. 

 
Daarom deed SBNN in samenwerking met Aqua for All en Wandelen voor Water na een aantal kleinere 

WSH-projecten een eerste groot Water, Sanitair & Hygiëne project in 2009-2010. De lokale partner van 
SBNN hierin was Lake Victoria South Water Services Board (LVSWSB). Het project omvatte een 

“software” gedeelte, zijnde het bewustwordings- en trainingstraject. Er werden in alle scholen WSH-clubs 
opgestart. Deze clubs bestaande uit leerlingen van de school, staan in voor het uitdragen van de 

hygiëneregels en reinigen van de toiletten en klassen. Daarnaast was er ook een “hardware” gedeelte, 

zijnde het verstrekken en realiseren van toiletten en watertanks. Dit WSH-project was een eerste 
belangrijke verbetering inzake toiletten en watertanks in de scholen. In 2015/2016 werd door SBNN en 

SBNN Kenya wederom groots ingezet op Water en Sanitatie. Daarvoor werd de opbrengst gebruikt van 
de Lijn in Water Loop die in samenwerking met Aqua for All in Lelystad werd gehouden. Daarbij lag het 

accent ook weer op toiletten en watertanks. 

 
Niet alleen tijdens deze twee specifieke WSH-projecten was sanitair en hygiëne  belangrijk, ook tijdens de 

reguliere jaarprogramma’s spelen zij een prominente rol. Zo zijn de laatste jaren belangrijke en grote 
stappen gezet. In een aantal scholen in West Nyakach waren er echter nog noodsituaties. Sommige 

toiletten waren ingestort of stonden op instorten vanwege hevige regenval, verval en / of leeftijd. 

Daarnaast is er een toename van leerlingen / gebruikers waardoor een tekort aan toiletten was in vele 
scholen. Verder was en is er bij diverse scholen nog altijd een probleem met water. Hieronder vindt u de 

rapportage van de WSH-projecten die in 2021 werden gedaan in niet minder dan 17 scholen.   
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3.2.1. Sango Buru Primary School 
 

Onwille van een tekort aan toiletten werden in 2021 twee toiletten voor de meisjes en twee toiletten voor 
de jongens bijgebouwd. 

 

  
 

3.2.2. Obange Primary School 
 

 
 

In Obange PS waren door overstromingen een 
aantal toiletten niet meer bruikbaar door 

instorting en wegzakken. 
Tevens is de populatie sterk toegenomen de 

laatste jaren. Daardoor was de bouw van een 
aantal toiletten zeer dringend noodzakelijk. Er 

werden acht semipermanente toiletten 

gebouwd, vier voor meisjes en vier voor 
jongens. Daarnaast werd bij 10 bestaande 

toiletten de fundering, de vloer en het dak 
hersteld en werden ze allen geschilderd.

 
 
3.2.3. Nyawalo Primary School 

 
Tijdens de regenperiode hebben ook de weinige 

toiletten in de school gevoelig te lijden onder het 
water. In 2021 werd een mooi vierdeurstoilet 

voor meisjes gebouwd.   
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3.2.4. Bala Primary School 
 

Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren gevoelig toegenomen tot bijna 400. Daardoor is er een tekort 
aan toiletten  ontstaan. Tot overmaat van ramp zijn er ook in deze school toiletten weggezakt.  

In 2021 werden zes mooie toiletten voor de meisjes gebouwd. 

 

 
 

3.2.5. Sangoro Primary School 
 

 

 
 

Deze school wordt op dit moment volledig 

herbouwd omdat de oude klaslokalen onveilig 
zijn verklaard door het ministerie.  

Er werd in 2021 een nieuw toilet gebouwd voor 
de leerkrachten. De voormalige toiletten voor de 

leerkrachten worden nu gebruikt door de 

leerlingen

 
 

3.2.6. Onego Primary School  
 

Omwille van de enorme toename aan leerlingen 

de laatste jaren moesten er niet alleen dringend 
extra  klaslokalen maar ook toiletten bijgebouwd 

worden.  Er werden in 2021 acht 
semipermanente toiletten gebouwd, vier voor de 

meisjes en vier voor de jongens. 
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3.2.7. Nyadero Primary School 
 
In 2021 werden acht semipermanente toiletten gebouwd, vier voor de jongens en vier voor de meisjes. 
 

 
 
3.2.8. Otho Abwao PS 

 
Er werd een twee deurs toilet gebouwd in Otho Abwao PS. 

 

 
 

 

 
3.2.9. Mbora PS 

 
Er werd een twee deurs toilet gebouwd in Mbora PS 
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3.2.10. Rachier Primary School 
 
In 2021 zijn er niet minder dan 10 toiletten bijgebouwd, vier voor jongens, vier voor meisjes en twee 

voor leerkrachten. 

 
 
3.2.11. Mbugra Primary School 
 
Mbugra primary School had een schrijnend gebrek aan toiletten en daarom werden in 2021 acht toiletten 
gebouwd. Vier in het voorjaar en vier in het najaar. 
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In Mbugra PS  was ook een kapotte tank en sinds jaren was de betonnen afgebroken omdat ze niet meer 
werkte. Om de school toch van meer water te voorzien werd een watertank geplaatst 
 

 
 

 

3.2.12. Abwao Primary School 
 
Er werd een drie deurs toilet gebouwd voor meisjes van de basisschool.  en er werd een watertank 

vervangen. 
 

 

 
 

En er werd een watertank vervangen bij het Small Home voor gehandicapte kinderen dat in de Abwao PS 

staat. In dit Home wonen ongeveer tien gehandicapte kinderen die school lopen in deze lagere school. 
De tank was niet meer te repareren (zie foto) en omdat de kinderen daar leven was vervanging van deze 

tank echt een prioriteit. Daardoor hebben de kinderen nu toch weer regelmatig water 
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3.2.13. Kobongo Primary School 
 

Er werd een twee deurs toilet gebouwd bij Kobongo PS. 

 

 
3.2.14.  St. Theresa Bolo Primary School  

 

 

 
In 2021 werden er vier toiletten voor jongens 

gebouwd. De school was immers jarenlang een 
meisjesschool. Nu ook jongens toegelaten 

worden, moesten er een aantal toiletten voor 
hen gebouwd worden. 

 

3.2.15. Ombugo Primary School 
 
 

 

 
Omwille van de ligging in de heuvels is hier de 

watervoorziening een probleem, daarom werden 

er 2 watertanks geïnstalleerd, eentje van 5000 
liter en een van 10.000 liter. Rond deze tanks 

werd ter bescherming een bakstenen muur 
gemetseld.   
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3.2.16. Kamtudi Primary School 
 
Ook deze school is gelegen in de heuvels ver weg van het Victoriameer en stromend water. Schoon water 

is ook in Kamtudi PS een groot probleem. In 2021 heeft SBNN in Kamtudi PS net zoals in Ombugo PS en 
Olasi PS vorig jaar  twee watertanks, eentje van 5000 liter en een van 10.000 liter geïnstalleerd en deze 

tanks werden ommuurd zodat ze beschermd zijn.  
 

 
 

Daarnaast werden in het najaar vier toiletten voor meisjes gebouwd.   

 

 
 

3.2.17. Apondo Kasay Primary School  
 
Een aantal jaren geleden werd van hogerhand beslist om een middelbare school te starten en werden de 
mooie klaslokalen overgenomen door de middelbare school en werd de basisschool verplaatst naar een 

braakliggend terrein aan de andere kant van de weg. Ondertussen is met de nodige steun van SBNN, de 

overheid en de lokale gemeenschap een lagere school uit de grond gestampt. Door SBNN werd tevens 
een kleutervoorziening gebouwd. Het aantal toiletten was nog niet voldoende voor het leerlingenaantal. 

Dus werden er twee toiletten bijgebouwd voor jongens en twee voor de meisjes. 
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3.2.18. Afrekening WSH-projecten 

 

Door de eerder genoemde gunstige wisselkoers en omdat de scholen meer dan hun duitje in het zakje 
deden, konden er meer projecten gedaan worden dan voorzien. De scholen zorgden voor het nodige 

lokale materiaal en zorgden dat de gaten werden gegraven voor de toiletten.  Bovendien verkozen 

sommige scholen om semipermanente toiletten te bouwen waardoor ze met hetzelfde budget meer 
toiletten konden bouwen. Sommige scholen legden ook eigen middelen in om wat extra te doen, zoals 

bijvoorbeeld in Sangoro PS, Bala PS en Nyawalo PS. Het aantal toiletten dat gebouwd werd was daarmee 
50% hoger dan voorzien.   

   
       

2 Sango buru  Toilets  
 

100000 

3 Obange  Toilets 
 

100000 

4 Nyawalo  Toilets  
 

100000 

6 Bala Toilets  
 

100000 

8 Sangoro Toilets  
 

100000 

10 Onego  Toilets  
 

100000 

11 Nyadero  Toilets  
 

100000 

14 Otho Abwao Toilets girls  
 

50000 

15 Mbora  Toilets  
 

53000 

16 Rachier  toilets  
 

100000 

17 Mbugra 4 toilets 
 

114530 

 
Mbugra  toilets girls 

 
50000 

19 Abwao Toilets girls  
 

50000 

20 Kobongo  Toilets boys  
 

50000 

21 Bolo Girls Toilets 
 

100000 

24 Kamtudi  Watertanks 
 

177000 

  
Toilets 

 
55000 

  
4 toilets 

 
55000 

25 Ombugo Watertanks 
 

177000 

28 Apondo Kasay toilets  
 

100000 

29 Repair Toilets Obange PS 
 

93080 

30 Repair Watertanks Small home Abwao 
 

33500 

  
Mbugra PS 

 
64000 

  
TOTAL 

 
2022110 

 
Alle WSH-projecten hebben SBNN in totaal ruim 2 miljoen KSH gekost. De inbreng van de scholen met 

lokale materialen en het graven van de vele toiletgaten kan op ruim 500.000 KSHeuro worden geschat, 

dat is de gevraagde 20% inzake cost sharing. 

 
3.2.19. Resultaten van de WASH-projecten 2021 

  
1. Werkzaamheden aan toiletten en watertanks verdeeld over 17 verschillende scholen met 7000  

    leerlingen. In totaal 23 WSH projecten 

2. 72 nieuwe toiletten in 16 scholen   
3. Renovatie van 10 toiletten in één school 

4. Plaatsing van zes watertanks in vier scholen  
5. Elke school heeft een Health Club 

5. Minder zieke kinderen en lagere afwezigheidsgraad in de scholen in West Nyakach.  
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3.3. Schoolgebouwen 2021 

 

Naast de WSH-projecten werden er ook de nodige projecten gedaan aan de schoolgebouwen. 

 

3.3.1. Nyakwere Primary School 
 
Een eerder gebouwd klaslokaal werd binnen en buiten gepleisterd. 
 

 
 

3.3.2. Sango Buru Primary School 
 
Versterking schoolgebouw tegen overstroming/wateroverlast door de muren onderaan te verstevigen. 
Deze versteviging is tevens de verharding van de veranda. 
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3.3.3. Nyawalo Primary School 
 
 

 

De Nyawalo school ligt in een deel van het 
werkgebied van SBNN dat tijdens de 

regenseizoenen (april en/of november) 
regelmatig onder water komt te staan. Omwille 

van het waterprobleem werden de gebouwen 

versterkt met een betonnen rand /stoep tegen 
de muren zodat er bescherming is tegen het 

water bij overstroming.  

 
In dezelfde school werd er ook een dak geplaatst op een kantoor waarvan door het lokale CDF fonds 

reeds de muren waren opgebouwd.   
 

 
 

3.3.4. Nyamanyinga Primary School  
 

In deze school werd verder gewerkt aan een klaslokaal . Er werd een dak op het lokaal gezet, ramen en 

deuren werden geplaatst en de muren werden gepleisterd. 
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3.3.5. Onego Primary School  
 

Ook in Onego PS werd verder gewerkt aan een klaslokaal . Er werden ramen en deuren inclusief glas 
geplaatst, de muren werden gepleisterd en de klas werd geschilderd. 

 

 
 

3.3.6. Thurdibuoro Primary School 
 
In 2021 werd een klaslokaal gevloerd met tegels. 
 

 

 
 
3.3.7. Aomo Primary School 
 
In 2021 werden de klaslokalen van de kleuters 
gevloerd met tegels. 
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3.3.8. Rachier Primary School 
 
Herstel van de omheining. 

 

 
 

2.3.9. Obanda Primary School 
 

Bouw van een klaslokaal 

 
 
2.3.10. Kobongo Primary School 
 
Vervanging van 7 houten deuren van de klaslokalen door metalen.  
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2.3.11.  St Maried Oriang Primary School  
 

Bouw van een klaslokaal. 
 

 
 

2.3.12. Ombugo Primary School 
 

Schilderen van het schoolgebouw, binnen en buiten   
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2.3.13. Andingo Opanga Primary School 
 
Plaatsen van deuren en ramen kantoor.  Pleisteren kantoorgebouw binnenin en gedeeltelijk buiten 

 

 
 
2.3.14. Olasi Primary School 
 

Omheinen van de school 

 

 
 
2.3.15. Apondo Kasay Primary School  
 
In 2021 werd een klaslokaal gevloerd met tegels. 
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3.3.16. Afrekening Schoolgebouwen  
 

1 Nyakwere Plastering classroom 
 

110000 
 2 Sango buru  Reinforcement/pavement 69000 

4 Nyawalo  roofing administration block 
 

214000 
 

  
reinforcement 

 
70000 

 5 Nyamanyinga afwerking class 
 

286600 
 10 Onego  Windows, doors 

 
285000 

 12 Thurdibuoro tiling one classroom 
 

81940 
 13 Aomo tilling ECDE  

 
50000 

 16 Rachier  repair fencing 
 

26900 
 18 Obanda Class 

 
611761 

 20 Kobongo  doors classrooms 
 

70000 
 22 Oriang classroom 

 
368180 

 25 Ombugo Painting 
 

113150 
 26 Andingo Opanga Administration block 195500 

27 Olasi  fencing 
 

190900 
 28 Apondo Kasay tiling one classroom 

 
83260 

 

  
TOTAL 

 
2826191 

  
Alle projecten aan de schoolgebouwen hebben SBNN in totaal ruim 2,8 miljoen KSH gekost. Ook bij deze 

projecten hebben de scholen de nodige inbreng gedaan met lokale materialen, voor ongeveer 500.000 

KSH.   
 

3.3.17. Resultaten Schoolgebouwen 

 
1. Werkzaamheden aan schoolgebouwen in 15 verschillende scholen met 6000 leerlingen.  

2. 2 nieuwe klaslokalen in 2 scholen   
3. Renovatie of afwerking van 4 klaslokalen; pleisterwerk, deuren, ramen 

4. Tegelvloeren van 2 klaslokalen en 1 kleuterklaslokaal 
5. Schilderen van een schoolgebouw 

6. Versteviging twee schoolgebouwen 

7. Afwerking kantoorgebouwen in twee scholen 
8. Omheining twee scholen 

 

3.4. Heropbouw Sangoro Primary School 
 

De Sangoro Primary School is direct gelegen aan de weg Katito – Kendu Bay. De school telt 380 
leerlingen. Het klassenblok voor de lagere school met 9 klaslokalen en kantoor werd door het ministerie 

volledig afgekeurd omdat het onvoldoende fundering had en geen draagbalken bevat. Alle gebouwen van 

Sangoro PS zijn dus 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 het schoolbestuur is een aantal jaren geleden de afspraak gemaakt dat SBNN ging helpen om een 
volledig nieuwe school te helpen bouwen. Daarbij is afgesproken dat SBNN zou instaan voor 50 % van 

het project. Dat wil zeggen 4 klaslokalen en een half kantoor. De lokale gemeenschap en het 
schoolbestuur hebben aangegeven zelf en via lokale fondsen in te willen staan voor de andere 50%!! 

 

Het SBNN-project werd gestart in 2019 met de bouw van 1 klaslokaal. Dat klaslokaal was klaar in 2019. 
In 2020 werd er niet gebouwd door Corona maar werd wel verder naar budget gezocht. In die mate was 

de fondsenwerving succesvol dat er voldoende geld werd opgehaald voor drie nieuwe klaslokalen.  
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Met de bouw van die klassen werd in 2021 gestart. De werkzaamheden werden eind augustus 2021 

afgerond.  In totaal werd voor de bouw van de drie klaslokalen 2,180,239 KES besteed. 

 

 
 

Alle vier de klassen van SBNN zijn nu afgerond tot en met vloertegels en schilderwerk. Op dit moment 
heeft de school twee klassen gerealiseerd met de hulp van het Keniaanse fonds CDF. 1 klas is volledig 

afgewerkt (met de hulp van SBNN die de vloer getegeld heeft), de andere klas is klaar in ruwbouw. De 

school is dus nog niet halfweg wat betreft haar aandeel. SBNN is van oordeel dat het kantoor later 
gebouwd moet worden. Eerst moeten de klaslokalen gebouwd worden.  

 

 
 

3.4.1. Resultaten Sangoroproject 

 
3 nieuwe klaslokalen in 2 scholen   
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3.5. Duurzaamheid van de projecten 
 

De projecten worden en werden zo duurzaam mogelijk uitgevoerd zodat ze ook houdbaar en 

onderhoudbaar zijn in de toekomst. 
 

3.5.1. Institutioneel  
 

De scholen zijn (via hun schoolbestuur) verantwoordelijk voor het onderhoud en het behoud van alle 

gebouwen in de school, inclusief de toiletten en watertanks. De bestuursleden worden bijgestaan door de 
kinderen van de scholen die het sanitair netjes houden via een zogenaamde 'hygiëneclub'. SBNN Kenya 

bewaakt en onderhoudt het algemene overzicht / toezicht op de scholen. De Keniaanse overheid 
verstrekt de scholen een jaarlijkse vergoeding voor onderhoud van de gebouwen (inclusief toiletten) 

gebaseerd op het aantal leerlingen. Omdat dit bedrag nauwelijks genoeg is om de kosten te dekken, 

voegt SBNN Kenia indien nodig een extra bedrag toe vanuit hun eigen middelen of via SBNN.  

 
3.5.2. Milieu 

 
De duurzame waterbronnen voor de watertanks zijn regenwater. Voor de constructie van de gebouwen 

en toiletten wordt lokaal materiaal (rotsen, keien, kiezels, zand en murrum) gebruikt. De kinderen van de 
hygiëneclubs maken de toiletten schoon, en ze zorgen er ook voor dat de schoolterreinen en klaslokalen 

netjes zijn en dat het afval (plastic, papier, enz.) wordt verwijderd.  

 

3.5.3. Technisch 

 
De werkzaamheden werden gedaan door lokale metselaars en aannemers aan de hand van de lokale 

standaards, ofwel met bakstenen ofwel met ijzeren platen en hout. Op die manier verdienden lokale 

mensen ook aan het project.  Om te voorkomen dat ze instorten, werden een aantal van de nieuwe 
toiletten vanaf beneden de put opgebouwd, waardoor ze veel sterker zijn dan de oude en niet instorten 

bij met name hevige regenval. De nieuwe toiletten zijn voorzien van een deksel zodat ze geledigd kunnen 
worden als de put vol is. Der halve kunnen toiletten langer gebruikt worden. In de mate van het mogelijk 

werd het materiaal van de oude toiletten hergebruikt.  

 

3.5.4. Sociaal 
 
Een aantal kinderen (#15) van de school vormen een hygiëneclub die instaat voor het schoonmaken van 

de toiletten en de schoolterreinen. De verantwoordelijkheid voor de voorzieningen ligt bij de kinderen / 

gebruikers zelf. Op deze manier leren ze ook het belang van hygiëne. Een leraar van de school is de 
"beschermheer" van de club. Op alle 28 openbare scholen zijn deze clubs actief. Deze clubs werden 

tijdens de Covid-periode een nieuw leven ingeblazen.  De kinderen krijgen een T-shirt als stimulans , 
daarnaast worden ze samen met de beschermheer getraind. Vervolgens geven zij deze kennis door aan 

hun collega leerlingen en leerkrachten. 
 



SBNN - JAARVERSLAG 2021 
 

 

 25 

 

4. Capacity Building / Gemeenschapsprojecten 
 

4.1. 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. De laatste jaren is er een grotere verantwoordelijk voor SBNN 

Kenya bij de uitvoering van de projecten, dit in het kader van de verdere verzelfstandiging. Leden van 
het bestuur van SBNN monitoren en coördineren de projecten in de scholen. Daarnaast buigt zij zich ook 

over de projectvoorstellen van de scholen. SBNN Kenya 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.  
 

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. 

 
SBNN Kenya heeft zijn eigen leercentrum, het zogenaamde CFDC (Child Friendly Development Center) 

waardoor ze niet alleen de leerkrachten, ouders en kinderen kan ondersteunen maar waardoor het ook 

eigen middelen kan genereren door het verkopen van boeken en lesmaterialen, en het geven van 
trainingen aan leerkrachten. Afgelopen jaar zijn de inkomsten van de boekhandel behoorlijk verminderd 

omdat de overheid zelf boeken is gaan verdelen onder de scholen. Het is afwachten hoe dit verder zal 
evolueren.  Hopelijk keert de overheid dit besluit nog om want 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.  

 

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. Eind 2021 werden deze bijeenkomsten opnieuw georganiseerd om de 

projecten voor 2022 te bespreken.  
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Voor monitoring, vergaderingen, de jaarlijkse algemene vergadering en de clusterbijeenkomsten werd in 

totaal 246.010 KES besteed.  Voor het CFDC werd aan kosten 897.100 KES besteed, daar zitten de 
salarissen in, de beveiliging van het kantoor, elektriciteit, internet etc.. 

 

4.2. 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 leden van de schoolbesturen, 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 coördinator de ouders hoe ze betrokken kunnen worden bij het 

management van de school.  
 

Bij alle infrastructurele projecten van SBNN wordt een inbreng gevraagd van de lokale 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 Star Coördinator kostte aan salaris en transportkosten 190.057 KES 
 

4.3. Sport 
 

 
 
SBNN Kenya organiseerde eind 2021 een tweedaags voetbaltornooi voor jongeren van de verschillende 

gemeenschappen. Zowel de jongeren maar ook de ouders houden van sport. Sportmanifestaties zijn 
perfect om de lokale gemeenschap te bereiken en 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 niet 
alleen de lichamelijke conditie maar ook de geest van de mensen.  

Aan deze voetbalcompetitie werd voor logistiek en organisatie 147.800 KES besteed. 
 



SBNN - JAARVERSLAG 2021 
 

 

 27 

 

5. Financiën  
 
5.1. Nederland  
 

Baten 2021 Lasten 2021 

Rente op spaarrekening 0,02 Storting  Kenia via Wilde Ganzen 16818,47 

Fondsen 10444,00 Storting naar Kenia  19640,00 

St. S.R. te B . voor 1 klaslokaal 

en 8 toiletten 

      6923,00 Portokosten  26,88 

Eigen acties 2380,00 Bankkosten 165,87 

Donaties  750,00 Website  14,90 

    

TOTAAL  €20497,02 TOTAAL 36666,12 

 

Januari 2021  December 2021 

Stand lopende rekening 1 januari 50215,66 lopende rekening 31 dec  34046,54 

Stand spaarrekening 1 januari 2,78  spaarrekening 31 december. 2,80 

 €50218,44  34049,34 

 

De werkingskosten van SBNN zijn minimaal. SBNN heeft immers geen personele of overheadkosten, zoals 
vliegtuigtickets, visumkosten, verblijfkosten, etc. De totale werkingskosten in Nederland bedroegen in 

2021 der halve nauwelijks tweehonderd euro. De bankkosten bedroegen €165,87,-. Op uitzondering van 
€26,88- aan portkosten werden de secretariaatskosten en overige kleine werkingskosten betaald door de 

bestuurleden. Voor de website werd €14,90- betaald. 

Om haar doelstelling te bereiken, zamelde SBNN in 2021 ondanks Corona via subsidies, donaties, eigen 

acties en rente in totaal €20497,02- in. Van vermogensfondsen en stichtingen waar we mee samen 

werken ontvingen we €17,400,- . Dit is behoorlijk minder dan in 2020 toen we onze COVID-programma 

hebben uitgevoerd en daarvoor ook een specifieke wervingsactie bij de fondsen hebben gedaan. Op 

verzoek van de meeste fondsen en stichtingen vermelden wij hun naam niet in onze openbare 

publicaties. De opbrengsten van onze eigen acties bedroeg in 2021 2380 euro. Aan donaties werd 750 

euro ontvangen.  

 

 
 
Alle in Nederland gegenereerde gelden worden op uitzondering van de noodzakelijke werkingskosten 
ingezet voor diverse projecten in Kenia. In totaal werd €36.458,47- overgemaakt naar SBNN Kenya voor 

de realisatie van de projecten en voor de reguliere werking. Dit bedrag werd aangevuld door Wilde 

Ganzen met €16,818,- en met €16.818,- door een zogenaamd Fonds op Naam. 
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5.2. Kenia  
 

In totaal werd dus €36458,- (€19640,- rechtsstreeks  en €16818,- via de Wilde Ganzen) overgestort naar 

Kenia. Wilde Ganzen en een Naam op Fonds voegden daarbij elk ook nog eens €16818,-)  

 

  SBNN Wilde 

Ganzen 

Fonds op 

Naam 

Storting 

Kenia 

KES (koers) 

18 februari €16818,47- €16818,47- €16818,47- €50455,41,- 6614481 KES (131,09) 

 6 april €6940,-   €6940,-   885625 KES (124,72) 

26 juni €2700,-   €2700,-   337324 KES (124,93) 

21 september €5000,-   €5000,-   641500 KES (128,5) 

14 december €5000,-   €5000,-   631000 KES (126,2) 

TOTAAL €36458,47,- €16818,47- €16818,47- €70095,41- 9109930 KES (129,96) 

 
 

Hiervoor werd in totaal meer dan 9 miljoen KES verkregen, een gemiddelde koers van 130. Die koers is 

veel gunstiger dan de vooropgestelde koers van 110. Het projectvoorstel bij de Wilde Ganzen werd 
aangevraagd eind 2019 voor de Coronacrisis en werd vervolgens doorgeschoven naar 2021. In die 

tussentijds is de koers sterk gestegen. Daardoor hebben we voor het Nederlandse geld bijna 20% meer 
Keniaanse Shillingen verkregen dan gebudgetteerd. 8,5 miljoen KES werd besteed zoals inhoudelijk in 

eerdere hoofdstukken omschreven. De restant van ongeveer 0,5 miljoen KES werd op een spaar deposit 
geplaatst. Dat levert een goed rentebedrag op.  

        De bankkosten in Kenia zijn nihil. Eventuele transferkosten zijn verrekend in de totaalbedragen van het 

overstorten. Onder diverse onkosten vallen vergaderkosten, binnenlands transport en verplaatsingskosten 
voor een bestuurslid van SBNN dat regelmatig de projecten bezocht in Kenya.  Hiervoor werd in 2021  

21890 KES uitgegeven. In 2021 werd ook nog 30.000 KES besteed voor het Covid-project uit 2020. 
 

1 SBNN Kenya 
 

246010 
 2 STAR 

 

190057 
 3 Exploitation of the cfdc 

 
724500 

 4 Cyber 
 

166600 
 4 Training ECD teachers / colleg 

 

6000 
 5 Sport 

 
147800 

 6 SCORI-project 
 

30000 
 7 WASH 

 
2022110 

 8 Gebouwen 
 

2826191 
 9 Sangoro 

 
2180239 

 10 Misc. 
 

21890 

 
 

     

 
TOTAL 

 

8561397 
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6. CONCLUSIE 
 

De doelstelling van SBNN is om in elke SBNN school ten minste 8 permanente, stofvrije klassen te 

hebben en een goede en degelijke kleutervoorziening waarbij elk kind in de school gebruik kan maken 
van goede sanitaire voorzieningen.  

SBNN HEEFT 20.500 euro opgehaald in Nederland in 2021. 

 
In 2021 – een jaar later dan voorzien door Covid- werd extra ingezet op een groot Water en Sanitatie 

project. SBNN en SBNN Kenya deden WSH projecten in meer dan de helft van zijn 28 scholen.  

SBNN KENYA heeft voor   7 miljoen KES aan projecten gedaan in 28 openbare 

Basisscholen in WEST-Nyakach . 
 

In totaal werden 72 toiletten gebouwd. Er werden meer toiletten gebouwd dan gepland omdat 

sommige scholen met het voorziene budget liever wat meer semipermanente toiletten bouwden dan 

permanente met bakstenen.  Daarnaast werden 10 toiletten hersteld.  

DE RATIO LEERLINGEN/TOILET IS IN DE MEESTE SCHOLEN VERBETERD. 

In 4 scholen werden in totaal 6 watertanks geïnstalleerd. Er werden in 2021 infrastructurele 

projecten gedaan in 16 scholen, de meeste waren werken aan de schoolgebouwen.  

Voor de lokale jeugd werd een voetbaltornooi georganiseerd. 

 
Alle projecten aan toiletten en schoolgebouwen werden uitgevoerd 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. De 

schoolbesturen van de betreffende scholen waren zoals gebruikelijk bij SBNN Kenya verantwoordelijk 

voor het uitvoeren van de projecten en het dagelijkse toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden. 
Zij kozen ook een lokale aannemer die de werken uitvoerden. SBNN en SBNN Kenya vervulden een 

adviserende en coachende rol, en waren veelvuldig ter plaatse aanwezig.  
 

De kosten werden zoals bij alle projecten van SBNN gedeeld. Dat wil zeggen dat de lokale gemeenschap 

zorgde dat er voldoende water, zand, grote en kleine keien en murrum was op de bouwplaats, iets wat 
niet bij alle scholen evident is gezien hun ligging ten opzichte van de plaatsen waar deze zaken te vinden 

zijn. Ook draagt de gemeenschap zorg voor het vrijmaken van de bouwplaats en/of het graven van de 
put voor een toilet.  

LOKALE GEMEENSCHAPPEN BRachten MEER dan 1.000.000 KES in bij 

infrastructuur 
 
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. Een actieve betrokkenheid van de 

lokale gemeenschap is het uitgangspunt en een absolute prioriteit. De verantwoordelijk van de scholen 
en hun gemeenschap bij de projecten wordt vergroot. 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. 

ER WERDEN 6 bijeenkomsten gehouden met de lokale gemeenschappEN 
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SBNN zet zich de volgende jaren verder in voor de uitbouw van SBNN Kenya en lokale partners en een 
kwaliteitsverbetering in het onderwijs en het management ervan. Infrastructurele werken alleen zijn 

daarbij niet voldoende. Omdat het belangrijk is dat in die goede klaslokalen kwalitatief goed onderwijs 
wordt gegeven wil SBNN de kwaliteit van het onderwijs zelf ook blijven verbeteren.  

 

De lokale partners (de schoolbesturen en SBNN Kenya) krijgen door trainingen, workshops en 
capaciteitsopbouw  vaardigheden aangeleerd zodat ze in de toekomst op eigen benen kunnen staan 

waardoor SBNN in de nabije toekomst zich kan blijven beperken tot een adviserende, ondersteunende en 
intermediaire partner.  

 

In 2022 word een plan gemaakt om de lokale gemeenschappen 

zelfredzaam te maken. 

 

 


