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Doel van SBNN
SBNN is opgericht in 2004 in Hulst – Zeeuws-Vlaanderen en richt zich op de 28 publieke scholen in
West-Nyakach. SBNN wil projecthulp bieden en daarmee de leefomstandigheden in het Keniaans
werkgebied verbeteren. Getracht wordt dit doel te bereiken door bijdragen te leveren in de
ontwikkeling van volksgezondheid en het welzijn van mensen, ondersteunen en bevorderen van
sociale en charitatieve projecten én onderwijs. Dit alles in het algemeen maatschappelijk belang.
Qua infrastructuur heeft de stichting tot doel dat elke van de 28 publieke lagere scholen in zijn
werkgebied in 2015 over 8 permanente klaslokalen beschikt en een volwaardige kleuterklas. Andere
speerpunten zijn schoon drinkwater, strijd tegen HIV, sanitair en hygiëne.

Partnerorganisaties in Kenya
Om lokaal SBNN verder te verankeren zijn in 2011 twee lokale branches van SBNN opgericht. Vanaf
dat moment fungeren deze beide comités als volwaardige partners. Elke openbare basis school in
West-Nyakach is in deze comités vertegenwoordigd. SBNN-Kenya ondersteunt en begeleidt de
schoolcomités bij projecten en stemt tevens de verschillende kwaliteitsprojecten en infrastructurele
projecten op elkaar af. Daarnaast buigt zij zich over de projectvoorstellen van de scholen.
Omdat dit project plaats vond in de Bolo zone ondersteunde SBNN Kenya Bolo zone het project en
adviseerde het schoolcomité van de Abwao Primary School.
In 2014 zullen de twee takken van SBNN Kenya fuseren tot 1 organisatie.

Abwao Primary School
Kenia - provincie Nyanza – district Nyakach – West- Nyakach – bolo zone.
De Abwao Primary School is gelokaliseerd in het oosten van het gebied op zo’n 5 km ten oosten van
Coleweny. Deze school heeft een lange geschiedenis. In 1940 werd de school gesticht door de roomskatholieke kerkgemeenschap. Daarmee is het samen met Obange Primary School (Kodingo-zone) de
oudste school in de West-Nyakach onderwijsdivisie.
De school bestaat uit 2 blokken, waarvan het oude blok dateert uit eind 70-tiger jaren. De conditie
van het gebouw waarin 4 klassen en het kantoor gevestigd zijn, is zeer slecht en gevaarlijk voor
kinderen en leerkrachten. Zie foto hieronder

Het andere gebouw is medio jaren ‘90 gebouwd en in 2010 met steun van SBNN volledig afgewerkt.
In 2011-12 werd daar door SBNN een nieuwe klas aangebouwd. In totaal telde de school begin 2013
dus 10 klassen, waarvan 4 in het oude gevaarlijke gebouw en 6 in het nieuwere gebouw. Voor de
kleuters werd in 2011 een nieuwe kleuterklas gebouwd.
SBNN heeft in voorgaande jaren ook een inspanning geleverd op het vlak van sanitair door het
bouwen van een toiletblokken voor meisjes en jongens.
De lokale gemeenschap is bezig met de bouw van een nieuw kantoor. Het huidige kantoor is nu nog
gevestigd ik het oude gevaarlijke deel van de school. Daar zit ook de laatste klas nog die nog geen
nieuwe of gerenoveerde klas heeft.
Sinds 1984 is er op het terrein van de school een kleine opvanglocatie (small home) voor leerlingen
met een lichamelijke handicap; dit als branche van een instituut in Nyabondo. Het merendeel van
deze leerlingen zijn wees en verblijven daarom permanent in dit opvangcentrum. Indien mogelijk
ondergaan deze kinderen een behandeling in Nyabondo om hun lichamelijke handicap te verhelpen of
te verbeteren. Ze lopen school in de Abwao PS.
De hoofdonderwijzer is Peter Auko Ombaya. Op 1 mei 2013 had de school 187 leerlingen + 56
kleuters. De school kan beschikken over 8 TSC-leraren (incl. hoofdonderwijzer), 3 vrijwillige
leerkrachten, waarvan 1 betaald wordt door SBNN en 2 kleuteronderwijzers. In de school is ook een
klein internaat (Small home) voor gehandicapte kinderen. Deze kinderen volgen onderwijs in de
Abwao PS.
Om de kwaliteit van het onderwijs en management op de scholen in West-Nyakach te bevorderen,
werd - in samenspraak met het Keniaanse Ministerie van Onderwijs- voor de ondersteuning van de
scholen een Quality Assurance Facilitor (QAF) aangesteld. Deze “coach” bezoekt dagelijks scholen en
helpt hen de kwaliteit te verbeteren. Daarbij moet o.a. worden gedacht aan de effectieve lestijd, de
aanpak van absentie op school, de manier van lesgeven, het gebruik van lesmateriaal, etc. Ook wordt
veelvuldig tijd geïnvesteerd in het management van de school. Speerpunt nummer 1 is daarbij om alle
leerlingen dagelijks op school te kunnen verwelkomen (millenniumdoel 2), inclusief de kinderen die tot
dusver de weg naar school nog niet hadden gevonden.

Verloop van het project
In juli 2013 werd gestart met de bouw van de klas.
De klas werd gebouwd tegen de in 2011 en 2012 reeds nieuw gebouwde klas.
Het project verliep voorspoedig. Zie de fotoreportage hieronder.
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Resultaten van het project
Een nieuwe onafgewerkte klas (die nog wel moet gepleisterd worden) zodat 7 klassen van het
basisonderwijs nu een eigen klaslokaal hebben. Ondertussen zijn er dus in Abwao PS 6 permanente
klassen klaar met ramen en deuren en binnenin gepleiserd. Daarnaast is er 1 nog onafgewerkt (d.i. de
klas die in 2013 is gebouwd- zie foto’s hieronder).

Financiering van het project
De kosten werden als volgt opgebouwd.
Soort kosten
Bouwmaterialen, zoals cement, dakplaten, nagels,
bouwijzer, etc
Bakstenen en ventilatiestenen
Deuren, ramen
Hout (voor het dak)
Overige (o.a. verf voor blackboard, deuren, boegbord)
Transport materiaal
Aannemers
TOTAAL BOUW KLASLOKAAL

Bedrag
116.590 KES
40.700 KES
20.000 KES
25.920 KES
4.400 KES
7.800 KES
65.000 KES
280.410 KES

In totaal werd voor het project bij Abwao PS 280.410 KES besteed.
Bij doorsturen van het geld naar Kenia verkreeg SBNN een koers van 112 KES voor 1 euro.
Dus werd 2503 euro besteed.
De kosten konden laag gehouden worden door de strakke planning en controle en het principe van
‘cost sharing’ Dat wil zeggen dat de gemeenschap van de school instond voor het vrijmaken van de
bouwplaats en het aanbrengen van water en de zogenaamde lokale materialen, zijnde zand, keien en
grote keien.

