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1. Inleiding
De Stichting Buru Nyakwere Nederland (SBNN) zet zich in voor het gebied rondom het Keniaanse dorp
Nyakwere. Het gebied ligt in het westen van Kenia, gelegen nabij het Victoriameer. De
levensstandaard is er bijzonder laag. Het doel van de stichting is werkzaam te zijn in het algemeen
maatschappelijk belang. Getracht wordt dit doel te bereiken door bijdragen te leveren in de
ontwikkeling van volksgezondheid en het welzijn van mensen, ondersteunen van sociale en
charitatieve projecten én onderwijs.
Op 18 mei 2004 werd de Stichting Buru Nyakwere Nederland (SBNN) te Hulst opgericht. Het jaar 2006
was daarmee het tweede volledige jaar dat de stichting kende. In 2006 werkte SBNN aan de hand van
3 programma’s: Educatie, hiv & aids en water. De projecten werden ter plaatse onder toezicht van het
stichtingsbestuur uitgevoerd.

2. Bestuur SBNN

In 2006 vonden er geen bestuurswijzigingen plaats. Het bestuur bestond het gehele jaar uit de
navolgende personen:
- Dirk Van Bunder, toegetreden tot bestuur bij oprichting dd. 18 mei 2004: functie = secretaris.
- Karin Cammaart, toegetreden tot bestuur bij oprichting dd. 18 mei 2004: functie = penningmeester.
- Micaëla Van Bunder, toegetreden tot bestuur bij oprichting dd. 18 mei 2004: functie = voorzitter.
- Barbara Van Guyse – Jongelie, toegetreden tot bestuur dd. 12 mei 2005: functie = bestuurslid.
- Petra Boone – Boone, toegetreden tot bestuur dd. 18 juli 2005: functie = bestuurslid.
In totaal vonden er in 2006 10 bestuursvergaderingen plaats.
Het werk van de stichting was echter in 2006 niet mogelijk geweest dankzij de inzet van vele
vrijwilligers.

3. Samenwerking BNWG

Bij haar werk werd de stichting in 2006 geadviseerd door de Buru Nyakwere Welfare Group (BNWG)
uit Nairobi. Aan de vaststelling van projecten door SBNN ging een periode van onderzoek en financiële
toetsing vooraf. In deze periode werd veelvuldig overleg gepleegd met de Buru Nyakwere Welfare
Group in Nairobi, welke op hun beurt het nodige terugkoppelde en overlegde met diverse inwoners
van Nyakwere. De uiteindelijke realisatie van de projecten vond onder coördinatie van BNWG en in
nauwe samenwerking met de inwoners van het dorp plaats.
Aan de zusterorganisatie Buru Nyakwere Welfare Group (BNWG) werd in 2006 het bedrag ad. 30,000
kshs betaald als werkingskosten. Dit bedrag is door BNWG toegewend als bijdrage in de reiskosten
welke gemaakt moesten worden om de coördinatie van en het toezicht op de uitvoering van de
projecten in het dorp te kunnen realiseren.

4. Werkbezoeken aan Kenia
In het jaar 2006 reisde er namens SBNN driemaal een delegatie naar Kenia, te weten in de perioden
van: 21 februari tot 5 maart 2006, 18 juli tot 12 augustus 2006 en 23 september tot 8 oktober 2006.
Tijdens deze perioden werd enerzijds tijd doorgebracht in het werkgebied van de stichting en
anderzijds werden in Nairobi en Kisumu zaken voor SBNN geregeld. Daarnaast werden projecten van
derden bezocht; o.a. in de omgeving van de Homa Hills en het milleniumdorp in Sauri. Verder werd
bijvoorbeeld ook een bezoek gebracht aan het districtsziekenhuis in Pap Onditi en het kantoor van
DASCO in Ahero.
Wat daarbij niet onvermeld mag blijven, is het feit dat de reis- en verblijfkosten van deze delegaties
steeds persoonlijk door de betreffende personen werden voldaan. Er werd daaromtrent niets in
rekening gebracht bij SBNN dan wel op rekening van SBNN gedaan.
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5. Website SBNN
Gedurende het jaar 2006 was de SBNN-site continue in de lucht: www.sbnn.nl
De site wordt bij wijze van sponsoring onderhouden door de firma Hamelinkweb uit Terneuzen.
In de loop van 2006 is de site continue up-to-date gehouden en zijn allerlei nieuwsfeiten en informatie
over acties en activiteiten toegevoegd.

6. Fondsenwerving & voorlichting 2006
Om haar doelstelling te bereiken, zamelde SBNN in 2006 financiële middelen in. Hiervoor werden door
de stichting zelf diverse acties georganiseerd en werd samengewerkt met andere organisaties.
Daarnaast werden ook donaties ontvangen alsmede subsidies.
A. Subsidies:
Per brief van 3 juli 2006 ontving SBNN formeel goedkeuring van ICCO betreffende de aan hen
voorgelegde programma’s: Educatieprogramma 2006 en Hiv & aids programma 2006. Het bedrag ad.
€ 18.235,-- werd vervolgens door ICCO op 13 juli 2006 op de rekening van SBNN bijgeschreven.
Van de provincie Zeeland werd nog een subsidie ontvangen in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Deze was van toepassing op de wenskaartenactie van SBNN (zie onder C).
Met betrekking tot het benefietfeest 2006 werd een subsidie van de gemeente Hulst alsmede van de
Stichting Plaatselijke Activiteiten (zie onder C).
B. Donaties:
Op 23 december 2005 stond op het Reynaertcollege te Hulst in het teken van de Kerstactie. Deze
kende het karakter van een sponsorloop. Op 13 januari 2006 mocht SBNN een cheque met het
waanzinnige bedrag ad. € 5.000,-- in ontvangst nemen.
In navolging van hun actie in 2005, besloot Basisschool Sint Jozef te Nieuw Namen in januari 2006 om
SBNN structureel te gaan steunen. Zij zamelen sindsdien maandelijks een bedrag in voor SBNN. In
totaal werd van Sint Jozef in 2006 het bedrag van € 310,67 ontvangen.
Vanaf 9 t/m 12 februari 2006 stond de 4e manche van de Golden Horse Trophy 2005/2006 te Heikant
op het programma. Tijdens deze happening werd een veiling ten bate van SBNN georganiseerd. Daar
gingen zogenaamde pocketbikes onder de hamer. SBNN mocht uiteindelijk een cheque in ontvangst
nemen met het bedrag ad. € 1.650,--.
Op 24 mei 2006 vond in de RK Willibrordus Basiliek te Hulst de Dienst voor de vruchten der aarde
plaats. Tijdens deze dienst werd traditiegetrouw een collecte gehouden voor een goed doel. Ditmaal
was dat SBNN. Tijdens de dienst belichtte de voorzitter van de stichting het werk van SBNN. De
opbrengst van de collecte getuigde van de sympathie van de aanwezigen voor SBNN en haar werk.
Deze leverde het bedrag van € 449,-- op. Op 31 mei 2006 mocht SBNN de cheque met dit bedrag van
ZLTO in ontvangst nemen.
Ook in 2006 vond er weer een Verlichte Boerderijenroute plaats in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. In 1 van
de deelnemende boerderijen aan deze happening richtte SBNN een informatieve stand in. In deze
boerderij zorgde een Djembee band uit Zeews-Vlaanderen voor de muzikale opluistering. Het publiek
kon hen daarvoor middels een kleine financiële attentie bedanken. De opbrengst ad. € 119,38 werd
vervolgens aan SBNN gedoneerd.
Op zaterdag 30 september 2006 vond in Sint Jansteen de Dag van de Klant plaats. Liesbeth van
Damme verzorgde tijdens deze dag een demonstratie glaskralen branden. Ook kon er glas en
aardewerk worden gekocht. Naar aanleiding van deze dag doneerde Liesbeth een bedrag van € 135,-aan SBNN.
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Basisschool Moerschans besloot in het najaar 2006 voor bepaalde tijd SBNN te gaan steunen met een
maandelijkse bijdrage. Zij zullen dit periodiek aan SBNN overmaken. De eerste storting wordt begin
2007 voorzien.
Ernst & Young vroeg haar relaties om bij gelegenheid van haar Actualiteitenseminars 2007 een
donatie te doen ten bate van de Stichting Verkaart helpt Kenia én SBNN. Op 28 november 2006 mocht
SBNN in Nieuwdorp een cheque ter waarde van € 2.500,-- in ontvangst nemen. Bij het afsluiten van
het boekjaar 2006 was dit bedrag echter nog niet ontvangen. Dit wordt derhalve meegenomen in het
financieel jaar 2007.
De organisatie van het jaarlijkse schuurfeest te Kuitaart doneert na iedere editie een bedrag aan een
goed doel. Ditmaal was SBNN de gelukkige. Op 7 december 2006 mocht een cheque van € 400,-- in
ontvangst worden genomen.
Bovenstaand trof u een bloemlezing van de opvallendste donaties in 2006. Natuurlijk waren er ook
vele individuele, separate donaties.
In het jaar 2006 ontving SBNN in totaal het bedrag ad. € 13.482,05 aan donaties.
C. Eigen activiteiten en acties:
Samen met de personeelsvereniging van de gemeente Hulst organiseerde SBNN in november 2005
een quizavond. Met betrekking tot deze avond werd door SBNN in 2006 nog het bedrag van € 340,-ontvangen van de personeelsvereniging.
Op 11 januari 2006 werd de expositie Het andere gezicht van Kenia ingericht in de bibliotheek te
Hulst. Het betreft een informatieve expositie over het werk van SBNN in Kenia. Na de start van de
expositie in de Hulster bibliotheek ging de expositie on tour door Zeeuws-Vlaanderen. Na Hulst ging
het naar Oostburg (februari 2006), toen naar Sas van Gent (maart 2006), vervolgens naar Terneuzen
(maart/april 2006) en Axel (april/mei 2006). De kers op de taart van de tour van de expositie vormde
de expositie in ’s-Landshuis. Deze werd op 19 mei 2006 geopend. De genodigden konden de expositie
onder het genot van een drankje & hapje bezichtigen. Daarnaast zorgde een djembé-groep voor de
muzikale opluistering. Na ’s-Landshuis toog de expositie naar Koewacht (juni 2006).
In de periode van maart t/m eind juni 2006 verkocht SBNN wenskaarten. Deze waren gemaakt aan de
hand van tekeningen van leerlingen van de basisscholen in Nyakwere. In totaal werden 1.123 sets à 5
kaarten verkocht. Op 3 mei 2006 vernam SBNN dat de Provincie Zeeland haar mbt de
wenskaartenactie een subsidie ad. € 500,-- toekende. Daarmee kwam de opbrengst van de
wenskaartenactie op € 4.940,27 . Op 7 juli 2006 werd de verantwoording toegestuurd aan de
Provincie.
Op 1 april 2006 organiseerde SBNN een quizavond te Sint Jansteen. Er namen 22 teams van elk 4
personen deel. De avond leverde SBNN een bedrag ad. € 740,80 op.
Op vrijdag 8 september 2006 organiseerde SBNN voor de
3e maal een benefietfeest. Ditmaal vond deze opnieuw
plaats in De Halve Maan te Hulst. Er gingen 208
entreekaarten van de hand.
De gemeente Hulst erkende de Afrikaanse Avond als
bijzonder cultureel evenement. Daarmee werd een
subsidiebedrag ad € 502,-- ontvangen van de gemeente.
Van de Stichting Plaatselijke Activiteiten
werd met het oog op de ingehuurde Afrikaanse live band
een subsidie van € 750,-- ontvangen.
Het benefietfeest 2006 leverde SBNN het totaalbedrag
ad. € 3.592,33 op.
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Op 15 november 2006 organiseerde SBNN in samenwerking met de personeelsvereniging van de
gemeente Hulst voor de 3e maal een quizavond ten bate van SBNN. Deze avond, waaraan 78
personen deelnamen, leverde € 708,-- op. Bij het afsluiten van het boekjaar was echter € 380,-- nog
niet ontvangen van de personeelsvereniging. Derhalve is met betrekking tot deze activiteit in 2006
een bedrag ad. € 328,-- geboekt. De rest wordt meegenomen in het financieel jaar 2007.
De eigen acties & activiteiten van SBNN leverden in 2006 in totaal € 9.941,40 op.
D. Gekoppelde activiteiten en acties:
De opbrengst van de actie “statiegeld voor het goede doel” welke in de eindejaarsperiode 2005 bij
Albert Heijn te Hulst werd gehouden, werd eveneens begin 2006 ontvangen. Het betrof een bedrag
ad. € 156,90.
Voortvloeiend uit hun Kerstactie 2005 ontving SBNN begin 2006 van Basisschool De Heidepoort het
bedrag van € 600,--. Dit hadden de kinderen bijeen verzameld door de verkoop van theedoosjes.
In de maand februari 2006 organiseerde Openbare Basisschool De Reynaert te Hulst de actie
“Bloemen voor Kenia”. Zij probeerden zoveel mogelijk ansichtkaarten met bloemzaadjes aan de man
te brengen. De opbrengst van de actie kwam ten goede aan SBNN. Voorafgaand aan de verkoop
verzorgde SBNN op 2 februari 2006 gastlessen op de school. Op 17 februari 2006 werd de opbrengst
van de actie bekend gemaakt: € 525,--.
Op 8 februari 2006 verzorgde SBNN een lezing bij serviceclub Probus. Tijdens deze lezing werd een
kleine collecte gehouden tbv SBNN. Deze leverde het bedrag ad. € 125,-- op.
In maart 2006 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In dit licht werd een kleine prognostiek
op posten gezet ten bate van SBNN. De opbrengst was uiteindelijk € 46,--.
Op zondag 4 juni 2006 organiseerde Wandelclub De Smokkelaars de 24e Smokkeltochten en de 8e
editie van de 50 km van Stekene. De deelnemers van de 40 en 50 km passeerden het Hulster
stadhuis, waar zij de expositie Het andere gezicht van Kenia konden bewonderen. Honderden
wandelaars passeerden die dag deze rustplaats. De Smokkelaars toonden hun sympathie voor SBNN
door een deel van de opbrengst van de catering te schenken aan SBNN. Uiteraard staken vrijwilligers
van SBNN wel een handje toe die dag. SBNN mocht van De Smokkelaars het bedrag ad. € 305,--.
ontvangen.
Op donderdag 29 juni 2006 bracht Jong Management – Afdeling
Zeeuws-Vlaanderen een bedrijfsbezoek aan Drukkerij Bareman
te Terneuzen. Er werd voor gekozen om tijdens dit bezoek ook
daadwerkelijk een folder te laten realiseren, en wel een folder
voor SBNN. De folder rolde op die middag inderdaad van de
pers. SBNN mocht pro deo 1.500 exemplaren in full colour in
ontvangst nemen. Aansluitend verzorgd SBNN een uitvoerige
presentatie aan de leden van Jong Management over haar werk
en werkgebied.
In de periode van 10 tot 19 november 2006 stond het Kiwanis dubbeltennistoernooi te Hulst op het
programma. Tijdens dit toernooi was er een informatieve stand van SBNN te bezichtigen in de
tennishal te Hulst. De inhoud van de collectebussen bedroeg aan het einde van het toernooi een
bedrag ad. € 101,76.
Op 26 november 2006 was SBNN weer van de partij op de jaarlijkse Herfstmarkt te Kloosterzande.
Bezoekers van de markt konden informatie opdoen over de SBNN-projecten. Daarnaast konden zij hun
geluk beproeven middels een dobbelsteenspel. De dag leverde SBNN het bedrag ad. € 107,15 op.

6

Op 29 november 2006 verzorgde SBNN een lezing bij de Katholieke Vrouwenorganisatie – afdeling
Sint Jansteen. SBNN mocht bij die gelegenheid een donatie van € 50,-- van de KVO ontvangen.
Daarnaast hield de KVO tijdens haar kerstfeest op 19 december 2006 nog een collecte ter bate van
SBNN. Deze leverde het bedrag ad. € 106,61 op.
Bij Morres Wonen werd in de kerstperiode een kleine goede doelen markt gehouden. SBNN was er
daarvan één, en toonde haar werk aan hand van fotomateriaal. In de collectebus werd het bedrag ad.
€ 17,60 gedeponeerd.
De gekoppelde acties & activiteiten leverden in 2006 in totaal € 2.141,02 op.
In totaal genereerde SBNN in 2006: € 18.235 (Impulsis) + € 25.564,47 = € 43.799,47.
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7. Verslag uitvoering Educatieproject in 2006
Het Educatieprogramma 2006 werd op 28 maart 2006 door het bestuur van SBNN vastgesteld. Het
programma omvatte support aan de Sango Buru Primary School, de Nyakwere Primary School, de
Nyawalo Primary School, de Obange Primary School en de Nyamanyinga Primary School.
A. Nyakwere Primary School
Op 19 november 2005 werd de openbare bibliotheek bij de Nyakwere Primary School geopend. Sinds
de opening zijn er in de bibliotheek dagelijks 2 kranten. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt.
Om de bibliotheek te voorzien van 2 kranten per dag werd in 2006 een bedrag ad. 20,540 kshs
uitgegeven.
Het schoolcomité van de Nyakwere Primary School had samen met hoofdonderwijzer Zachary
Nyambune Otima een inspanning geleverd om verlichting op zonne-energie aan te brengen in de
school. Het betrof een beperkte voorziening voor het klaslokaal van groep 8. Hierdoor kunnen de
leerlingen van het laatste jaar ook in de avonduren studeren.
Conform de wens van de hoofdonderwijzer werd op 21 juli 2006 gestart met de uitbreiding van het
systeem tot de in november 2005 geopende bibliotheekruimte. Op 3 augustus 2006 konden de
lichtknoppen in de bibliotheek worden omgezet en brandde het licht. De uitbreiding van de verlichting
op zonne-energie tot de bibliotheek kostte 35,690 kshs.
In het kader van het Educatieprogramma 2006 ontving de Nyakwere Primary School voor een bedrag
ad. 56,230 kshs voor de voorziening van kranten en verlichting in de bibliotheek.
Op 21 juli 2006 organiseerde de Nyakwere Primary School een boekdonatiedag. In totaal werden
maar liefst 50 boeken geschonken enerzijds door de gemeenschap en anderzijds door de
gemeenschap.
In 2006 ontving de bibliotheek bij de Nyakwere Primary School van Biblionef een schenking (zie onder
F. overige).
B. Sango Buru Primary School
Hoofdonderwijzer, Kennedy Shadrack Oyoo, had de wens om opbergruimte voor de boeken, welke
zijn school reeds eerder ontving van SBNN, naar voren geschoven. De school beschikte niet over
kasten waarin zij boeken konden opbergen. Op 5 oktober 2006 kon de school worden voorzien van
diverse boekenkasten, gemaakt door een lokale timmerman. Daarnaast ontving de school op 28
september 2006 de school 5 tafels voor de kleuterklas.
In het kader van het Educatieprogramma 2006 ontving de Sango Buru Primary School voor een
bedrag ad. 33,050 kshs aan schoolmeubilair.
C. Obange Primary School
Het educatieprogramma 2006 omvatte de nood aan schoolbanken van de Obange Primary School. Op
21 juli 2006 startten timmerlieden in het dorp met de vervaardiging van 80 3-persoons schoolbanken.
Deze werden op 3 augustus door de leerlingen van de Obange school zelf naar hun school gebracht.
In het programma waren daarnaast nog 8 tafels en 8 stoelen voor de leerkrachten opgenomen. Ook
deze werden in het dorp gemaakt. Deze werden op 9 augustus 2006 overgedragen aan de school.
In het kader van het Educatieprogramma 2006 ontving de Obange Primary School voor een bedrag
ad. 83,595 kshs aan schoolmeubilair.
D. Nyawalo Primary School
De hoofdonderwijzer van de Nyawalo Primary School,
Joseph Ajwang’ Ogogo, had in het bijzonder aandacht
gevraagd voor de bouwtechnische toestand van de
klaslokalen. De algehele renovatie van deze lokalen werd
opgenomen in het educatieprogramma 2006. Op 25 juli
2006 startten de werkzaamheden. Allereerst werden de
vloeren en de muren geëgaliseerd. Vervolgens werden 32
nieuwe ijzeren ramen en 8 nieuwe deuren geplaatst, ter
vervanging van de oude houten deuren en de gaaswerkjes
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voor de ramen. Vervolgens werden ook de buitenmuren van de school nog opgeknapt. Medio
september 2006 werden de renovatiewerkzaamheden afgerond. De klus werd in zijn geheel door
lokale werklieden werd uitgevoerd. Op 30 september 2006 werd de school officieel hergeopend.
In het kader van het Educatieprogramma 2006 werd de Nyawalo Primary School voor een bedrag ad.
592,070 kshs gerenoveerd.
E. Nyamanyinga Primary School
De nood aan een vervangend gebouw voor het op
instorten staande lemen gebouw van Nyamanyinga
Primary School was als hoogste prioriteit opgenomen in
het educatieprogramma 2006. Voorzien werd de bouw
van 2 nieuwe stenen klaslokalen. Na bestudering van de
situatie ter plaatse en na overleg met zowel de
hoofdonderwijzer als een lokale aannemer, werd besloten
dat deze bouw moest worden voorzien van een extra
stevige en hoge fundering vanwege de regelmatige
overstromingen van het terrein. Op 28 september 2006
kon met de werkzaamheden worden begonnen.
De fundering werd gemaakt, vervolgens werden de
muren gemetseld en tenslotte werd het dak aangebracht.
De ruimte werd vervaardigd in ruwbouw. Wel werden ramen en deuren geplaatst. De kosten voor de
het geheel bedroegen 455,130 kshs. Begin november 2006 konden de 2 nieuwe klassen in gebruik
worden genomen.
In het kader van het Educatieprogramma 2006 werd bij de Nyamanyinga Primary School voor een
bedrag ad. 455,130 kshs aan gebouwen gerealiseerd.
F. Overige
In de loop van 2006 werden ook de andere 4 basisscholen in het werkgebied van SBNN bezocht,
opgenomen en geïnventariseerd. Dit zijn de Nya’gonga Primary School, de Bala Primary School, de
Sangoro Primary School en in de verste uithoek van het gebied de Nyadina Primary School.
Doelstelling is dat vanaf 2007 alle scholen worden opgenomen in het educatieprogramma.
Op 29 juli vond een eerste bijeenkomst plaats met alle hoofden dan wel plaatsvervangende hoofden
van de scholen in het werkgebied van SBNN. Een belangrijke conclusie was dat een zo breed
mogelijke samenwerking tussen de scholen nagestreefd gaat worden. Hiervoor werden een aantal
sub-comité’s opgericht. Op 4 oktober 2006 vond een 2e bijeenkomst plaats. Tijdens deze vergadering
werd gezamenlijk ook de mogelijke projecten voor 2007 doorgenomen. Wat de 1e bijeenkomst betreft,
voorzag SBNN in de consumpties (ad. 750 kshs).
Op 29 juli werd in het werkgebied – in samenwerking met de vertegenwoordigers van de projecten in
Homa Hills – een spelletjesdag georganiseerd. Hieraan deden kleuters van alle scholen deel. De dag
kostte 5,940 kshs.
Op 31 juli 2006 werden er bij de bibliotheek in Nyakwere 2 dozen met boeken afgeleverd. Deze
boeken waren een donatie van de Nederlandse stichting Biblionef. In totaal betroffen het 143 boeken.
Stuk voor stuk prachtige leesboeken, conform het beleid van Biblionef. Doelstelling van Biblionef is het
bevorderen dat kinderen in achterstandsgebieden door zelf te lezen zich ontwikkelen en daarmee hun
eigen land. SBNN diende bij ontvangst van de boeken het bedrag ad. 5,684 kshs te voldoen, zijnde
douanekosten.
In het kader van het Educatieprogramma 2006 werd bij aan overige zaken een bedrag ad. 12,374
kshs uitgegeven.
In totaal werd in 2006 het bedrag ad. 1.232,449 kshs gespendeerd aan de uitvoering van
het educatieprogramma.
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G. Sponsoring schoolgeld
In Kenia is het basisonderwijs sinds 2003 gratis. Voor het middelbare onderwijs is er echter schoolgeld
verschuldigd, hetgeen er in resulteert dat voor het overgrote deel van de kinderen in Nyakwere en
omgeving de schoolcarrière na klas 8 van het basisonderwijs ophoudt. Sinds 2005 hebben enkele
kinderen een sponsorbeurs voor het middelbaar onderwijs. De methode welke wordt toegepast, is
individuele sponsoring. Dat wil zeggen dat een sponsor wordt gekoppeld aan een kind, waarbij de
sponsor zich garant stelt voor financiering van het schoolgeld van dit kind gedurende alle jaren van
het middelbaar onderwijs (regulier 4 jaar). Het schoolgeld is per school verschillend, maar komt
gemiddeld neer op zo’n € 270,-- per jaar.
In totaal worden er vanuit Zeeuws-Vlaanderen momenteel 4 kinderen op individuele basis gesponsord
voor het middelbaar onderwijs., te weten: Olivia Anyango Ouwo (1e jaars), Phoebe Akoth Odiyo (1e
jaars), Hillary Moro Nyaoke (2e jaars) en Boniface Oyoo Omondi (2e jaars).
SBNN fungeert als intermediair. De sponsors vernemen via SBNN hoeveel het schoolgeld per jaar
bedraagt en betalen dit aan SBNN. In samenwerking met BNWG wordt vervolgens zorg gedragen voor
de betaling van het schoolgeld per termijn (3 termijnen per jaar).
Wat betreft het schooljaar 2006 werd in totaal 89,160 kshs aan schoolgeld en overige kosten betaald
via SBNN. Daarnaast werd eind december 2006 ook het schoolgeld voor het 1e trimester 2007, zijnde
51,900 kshs, alsmede de bijkomende kosten voor 2007, zijnde 8,900 kshs, reeds betaald.
Daarmee kwam het totaal dat in 2006 aan schoolgeld en overige kosten werd betaald via SBNN neer
op 149,940 kshs.
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8. Overzicht kosten uitvoering Educatieproject in 2006

A. NYAKWERE PRIMARY SCHOOL
Kranten bibliotheek
Verlichting bibliotheek

20,540 kshs
35,690 kshs
Subtotaal

56,230 kshs

B. SANGO BURU PRIMARY SCHOOL
Meubilair

33,050 kshs
Subtotaal

33,050 kshs

C. OBANGE PRIMARY SCHOOL
Meubilair

83,595 kshs
Subtotaal

83,595 kshs

D. NYAWALO PRIMARY SCHOOL
Renovatie school

592,070 kshs
Subtotaal

592,070 kshs

E. NYAMANYINGA PRIMARY SCHOOL
Bouw 2 klassen

455,130 kshs
Subtotaal

F. OVERIGE
Spelletjesdag kleuters
Kosten Biblionef
Overige

455,130 kshs

5,940 kshs
5,684 kshs
750 kshs
Subtotaal

12,374 kshs

TOTAAL

1.232,449 kshs

11

9. Verslag uitvoering HIV / AIDS project in 2006
Het HIV-preventieprogramma 2006 werd op 28 maart 2006 door het bestuur van SBNN vastgesteld.
Het project omvatte:
- de voortzetting van de voorlichtingscampagne in het gebied
- het streven om het preventiekantoor op te waarderen tot een VCT-centrum, zijnde een locatie
waar men terecht kan voor het afnemen van een aidstest
- het begeleiden van zieken en getroffen families
- de support van aidswezen.
A. Voorlichtingscampagne
Eén van de speerpunten voor 2006 was om de voorlichtingscampagne die in september 2005 in het
gebied werd opgestart, te kunnen voortzetten. Daarin is SBNN geslaagd. In 2006 hebben de beide
SBNN-trainers, Caren Adhiambo Ouko en Collins Odhiambo Adoyo, hun taken – verdeeld over de
diverse doelgroepen - kunnen uitvoeren. In het kader van deze campagne zijn hun basistaken het
creëren van bewustzijn over hiv en aids, het verstrekken van informatie het hiv en aids, mensen
aanmoedigen om hun hiv-status te laten vaststellen en de inwoners bij te brengen hoe te leven met
het virus en de ziekte. Beide trainers ontvingen een maandsalaris van 8,000 kshs. Totaal komt dit
neer op een jaarbedrag van 192,000 kshs.
Gedurende hun werk registreerden de trainers dagelijks de nodige gegevens van de geconsulteerde
inwoners. Dit uiteraard wel op een dusdanige wijze dat de privacy van deze personen niet werd
geschonden. Tijdens het jaar 2006 werd een nauw zettender beeld verkregen van de
bevolkingsopbouw in het gebied. Met redelijke zekerheid kan nu worden gesteld dat in het gebied z’n
11.000 mensen wonen.
De werkruimte van de trainers wordt gehuurd. In deze ruimte verrichten de trainers hun
administratie, bereiden er bijeenkomsten voor en slaan er hun dossiers, informatiemateriaal en
condoomvoorraad op. Daarnaast is het de locatie waar de inwoners op gezette tijden de trainers
kunnen aantreffen en zodoende een directe toegang hebben tot informatie en de gratis verkrijgbare
condooms. In 2006 werd het bedrag ad. 24,000 kshs betaald aan huur voor het kantoor.
Met het oog op de upgrading van het kantoortje naar een
zogenaamd VCT-centrum, diende de ruimten op een aantal
punten te worden aangepast. Zo werden de 2 achterruimten in de
eerste week van augustus 2006 gemeubileerd. Hierdoor werden
deze geschikt voor het voeren van vertrouwelijke gesprekken, de
zogenaamde counselgesprekken, en voor het doen van de hivtests. Daarnaast diende een wachtruimte te worden gecreëerd.
Gedurende het jaar werden uiteraard ook reguliere
kantoormaterialen, zoals papier en schrijfmateriaal en dergelijke
aangeschaft.
Om het kantoor verder te meubileren en te optimaliseren als VCT
en voor de reguliere kantoormaterialen is een bedrag ad. 65,637
kshs uitgegeven.
Tijdens hun werk verdeelden in 2006 de hiv-trainers hoofdzakelijk het informatiemateriaal dat om niet
verkregen wordt bij het Ministry of Health en andere NGO’s. Ook het informatiemateriaal in Luo werd
pro deo ontvangen. Naast informatie verstrekken de trainers ook condooms. Ook deze werden om
niet verkregen van de Keniaanse overheid.
Per maand hadden de trainers in 2006 een werkingsbudget ad. 2,000 kshs tot hun beschikking. Dit
zette zij in voor transport (bijv. bij begeleiding van een zieke dorpsbewoner naar een ziekenhuis),
voor telefoniekosten, voor verstrekking van voedsel (bijv. aan iemand die geïnformeerd dient te
worden, doch daartoe te zwak is) en voor kleine kantoorspulletjes die nodig zijn, etc. In totaal
behelsde het werkbudget in 2006 24,000 kshs.
Het werkgebied bestaat uit 3 zones en is bijzonder uitgestrekt. Wanneer je het gebied al lopend
diagonaal doorkruist, neemt dit zo’n 2 uur in beslag. Het overbruggen van deze afstanden kostte de
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trainers veel tijd. Om dit transportprobleem grotendeels op te lossen werd in maart 2006 een fiets ter
waarde van 7,000 kshs aangekocht.
Op het gebied van aids en hiv zijn er diverse organisaties actief in Kenia. Lidmaatschap van bepaalde
organisaties zorgt er voor dat bij deze organisaties steun en advies kan worden verkregen. Daarnaast
kan worden deelgenomen aan seminars die worden georganiseerd. Op 19 juni 2006 werd het centrum
in Nyakwere lid van Worldview Kenya. Dit lidmaatschap kost op jaarbasis 1,000 kshs.
In het kader van het hiv / aids programma werd een totaalbedrag ad. 313,637 kshs uitgegeven in het
kader van de voorlichtingscampagne.
B. Vaststelling hiv-status
Naast het verstrekken van informatie over het virus en hoe besmetting kan worden voorkomen,
richtte het programma zich in 2006 ook op het aanmoedigen van de dorpeling om hun hiv-status te
laten vaststellen. Het streven was om het kantoor in de loop van het jaar 2006 om te turnen tot VCTcentrum, zodat de inwoners van het dorp en haar omgeving er ook terecht zouden kunnen om er hun
hiv-status te laten bepalen.
Alvorens een dergelijke certificering kon worden aangevraagd, dienden de trainers daartoe een
gerichte opleiding te volgen. Collins Odhiambo Adoyo volgde deze opleiding in mei 2006 bij Liverpool
VCT in Nairobi en Caren Adhiambo Ouko in juni/juli 2006 bij dezelfde organisatie doch in Kisumu.
Beide trainers behaalden het begeerde VCT-certificaat.
De kosten verbonden aan deze training bedroegen 98,000 kshs. Daarnaast werd aan beide trainers
een onkostenvergoeding ad. 10,000 kshs uitgekeerd ivm hun verblijf in respectievelijk Nairobi en
Kisumu. In totaal werd derhalve een bedrag ad. 118,000 kshs uitgegeven voor de training van beide
trainers teneinde het VCT-certificaat te bemachtigen.
Eind juli 2006 hadden beide trainers de beschikking over het certificaat. Toen kon het traject worden
ingezet om het kantoortje in Nyakwere om te zetten tot een VCT-centrum. Op 14 augustus 2006
brachten DASCO-vertegenwoordigers een controlebezoek. Het centrum kon hun goedkeuring krijgen.
Door hen werd vervolgens het proces in gang gezet om de benodigde certificering te verkrijgen bij het
National Aids and Sexually transmitted infections (STI) Control Program (NASCOP) in Nairobi. Op 9
oktober 2006 werd het VCT Nyakwere officieel erkend en geregistreerd door NASCOP (reg.nr.
NHRVCTC no 610-11). Op 23 oktober 2006 ontving het kantoor in Nyakwere het officiële certificaat en
kon aan de slag. Vanaf die datum kunnen de bewoners er terecht om zich te laten testen op het hivvirus. Door DASCO wordt het kantoor sindsdien voorzien van alle benodigdheden, zoals aidstesten,
registratieboeken, handschoenen, etc. De kosten verbonden aan het DASCO-proces bedroegen 5,000
kshs.
In het kader van het hiv / aids programma werd een totaalbedrag ad. 123,000 kshs uitgegeven in het
kader van de stap naar een operationeel VCT.
C. Begeleiding zieken & getroffen families
De trainers richten zich enerzijds op het bewustzijn creëren en informatie verstrekken over hiv en
aids. Anderzijds brengen zij de dorpelingen bij hoe zij kunnen leven met het virus en de ziekte.
In 2006 werd op aanmoediging van de beide trainers de Nyakwere Companionship Club (NCC)
opgericht. Dit is een groep van betrokken – veelal hiv-geïnfecteerde – personen. Zij ondersteunen
beide trainers in het bewust maken van de gemeenschap met betrekking tot hiv. Ook dragen zij op
vrijwillige basis zorg voor de receptiefunctie in het VCT.
In juni 2006 werd het initiatief van memorieboeken gelanceerd in het gebied. Doelstelling hiervan is
om mensen die leven met hiv hun levensverhaal en familiehistorie te laten registreren. Dit helpt deze
mensen om zich te uiten en over hun problemen te praten. Het verlaagt de drempel om over de ziekte
en het virus te praten. Daarnaast helpt het kinderen om hun afkomst en familie te leren kennen. Vele
weeskinderen hebben geen notitie van hun afkomst en familiehistorie. Het schrijven van een
memorieboek gaat hand in hand met het testen van de hiv-status en het begeleiden van de hivpositieven. De leden van de NCC pakten dit initiatief samen met de trainers op. Het benodigde schrift
en de pen werd steeds door de trainers ter beschikking gesteld. Hiermee was een bedrag van 1,995
kshs gemoeid. In totaal namen circa 30 hiv-positieve inwoners van het gebied deel aan dit project. Zij
schreven zelf hun memorieboek of dicteerde dit aan een vrijwilliger.
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In het kader van het hiv / aids programma werd een bedrag ad. 1,995 kshs uitgegeven in het kader
van begeleiding van zieken & getroffen families.
D. Support aidswezen
De Keniaanse regering riep in 1999 aids uit tot nationale ramp. Door het virus zijn er onnoemlijk veel
aidswezen. Ook in het gebied rondom Nyakwere. Velen van deze kinderen worden door familieleden
in hun omgeving opgevangen. Doch er zijn ook vele kinderen die niet meer terecht kunnen bij familie.
Gewoonweg omdat die er niet meer is. De gemeenschap doet al het mogelijke om ook deze kinderen
op te vangen.
Aan de oever van het Victoriameer wordt door vrijwilligers een groep wezen opgevangen. Deze groep
is genoemd naar de locatie, zijnde Sango Rota. Deze groep bleek bijzonder hulpbehoevend. Als
dagopvanglocatie voor deze kinderen werd gebruik gemaakt van de kerkruimte, zijnde niet meer dan
een bouwvallig lemen constructie van 4x6 meter. In de avonduren zoeken de kinderen onderdak bij
familieleden dan wel vrijwilligers in het gebied. De groep bestond op 1 januari 2006 uit circa 85
weeskinderen in de leeftijd van ± 3 tot 7 jaar. Een deel hiervan gaat reeds naar 1 van de lagere
scholen in het gebied. De overige kinderen worden gedurende de gehele dag opgevangen.
Voedsel & kleding
De groep ontvangt zo nu en dan enige steun vanuit kerkgemeenschap, doch deze steun is incidenteel
en summier. Verder wordt er af en toe support ontvangen van individuen uit het gebied. Een en ander
bleek in februari 2006 niet voldoende om de kinderen dagelijks te kunnen voorzien van 1 maaltijd.
SBNN startte daarom eind februari 2006 voedselhulp aan deze groep kinderen. Doelstelling is om een
methode te ontwikkelen waardoor de gemeenschap zelf kan voorzien in voedsel voor de kinderen. Een
jeugdgroep uit het werkgebied heeft aangeboden de Sango Rota gemeenschap hierin bij te staan en
te adviseren. Daarnaast heeft een particulier aangeboden land beschikbaar te stellen voor het
verbouwen van voedsel voor deze kinderen. Tot dusver verstrekt SBNN voedsel aan deze wezen.
Om de kinderen te kunnen voorzien van een dagelijkse voedzame maaltijd is per maand een bedrag
van zo’n 44,000 kshs nodig. Met dit bedrag kan een basispakket worden aangekocht van mais, bonen
en ingrediënten voor een soort van havermout.
Er is in 2006 ook kinderkleding bezorgd bij de groep. Deze kleding werd door delegaties vanuit
Nederland meegebracht. Hieraan zaten enkel transportkosten verbonden voor het traject Nairobi –
Nyakwere.
In 2006 werd een bedrag ad. 475,800 kshs uitgegeven voor de aankoop van voedsel en transport van
kleding voor de weeskinderen van Sango Rota.
Geiten
In 2006 werd voor de weesgroep ook een kleine kudde geiten ter waarde van 15,000 kshs
aangeschaft. Dit was mogelijk dankzij een daarvoor bedoelde donatie vanuit Nederland.
Medicatie
SBNN had het voornemen om de groep ook op het gebied van gezondheidszorg bij te staan. Doch dit
is onder andere om praktische redenen niet opgepakt.
Gebouw
Het enige gebouw dat ter beschikking van de weesgroep stond was een lemen bouwvallige
constructie van circa 4 x 6 meter. Dat er ernstig behoefte was aan een betere opvanglocatie,
behoefde bij de aanblik van het gebouw niet veel
uitleg. Na in februari / maart de situatie goed te
hebben bekeken en de mogelijkheden te hebben
besproken, werd op 23 juli 2006 gestart met de bouw
van een nieuw gebouw voor deze groep kinderen. Het
nieuwe gebouw werd op hetzelfde perceel
gerealiseerd als het oude. Toen de fundering gereed
was en men met het metselen van de muren begon,
werd het oude gebouwtje noodgedwongen gesloopt.
Het nieuwe gebouw betreft een stenen gebouw
bestaande uit 2 grotere ruimten, waarin de kinderen
kunnen worden opgevangen en een kleinere ruimte
voor de begeleiders, alsmede een berging.
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Fase 1 van de bouw omvatte de realisatie van de fundering, de muren en het dak. Daarna volgde de
2e fase. In deze fase werd het gebouw voorzien van ramen en deuren en werden de muren
gepleisterd. Begin september kon de laatste fase worden gestart. In deze laatste stap werd het geheel
geschilderd. Voor de bouw van een nieuwe locatie voor de weeskinderen van Sango Rota werd
906,335 kshs uitgegeven.
Toen het gebouw gereed was, was er uiteraard ook meubilair
nodig. Timmerlieden gingen daarmee in de maand augustus aan de
slag. Zij maakten 40 schoolbankjes, 10 kleine tafels en 40
bijbehorende stoeltjes, 1 grote tafel, 6 grote stoelen en 2 kasten.
Kort voor de opening werden ook nog andere gebruiksvoorwerpen,
zoals borden, bekers, spel- en lesmateriaal, aangekocht. Voor de
inrichting van het gebouw werd in totaal 70,575 kshs + € 38,74
gespendeerd.
Eind september kon het gebouw worden opgeleverd. De officiële
opening vond plaats op 1 oktober 2006. Het nieuwe onderkomen
kostte 976,910 kshs + € 38,74 all-in.
Overige weesgroepen
In 2006 bezocht SBNN ook een aantal keer de weesgroep in Bala – genaamd Children need you
(CNY). Deze groep omvat zo’n 100 kinderen. SBNN voorzag hen van een nieuw schoolbord en van
bekers en bordjes.
Een extra ruimte zou wenselijk zijn, om alle kinderen gelijktijdig te kunnen opvangen. Nu wordt
gewerkt een ochtend- en een middaggroep vanwege ruimtegebrek.
Ook de groep van 120 weeskinderen van de Baptist church in Nyakwere kon rekenen op een
bezoeken van SBNN. Zij worden opgevangen in een goed en ruim kerkgebouw, doch een zo goed als
lege ruimte. Om er voor te zorgen dat de kinderen niet langer op de grond moeten zitten, voorzag
SBNN deze groep van 30 zitbankjes en ook zij kregen een schoolbord en bekers en bordjes.
In het kader van het hiv / aids programma werd een bedrag ad. 21,960 kshs uitgegeven aan
meubilair en gebruiksvoorwerpen voor de overige weesgroepen.
In het kader van het hiv / aids programma werd een totaalbedrag ad. 1.474,670 kshs + € 38,74
uitgegeven in het kader van de support aan aidswezen.
In totaal werd in 2006 het bedrag ad. 1.913,302 kshs + € 38,74 gespendeerd aan de
uitvoering van het hiv & aidsprogramma.
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10. Overzicht kosten uitvoering HIV / Aids project in 2006
A. VOORLICHTING
Salariskosten trainers
Huur kantoorruimte
Werkmateriaal / aanpassing kantoor
Werkbudget
Fiets
Lidmaatschap vakorganisatie

192,000 kshs
24,000 kshs
65,637 kshs
24,000 kshs
7,000 kshs
1,000 kshs

Subtotaal

313,637 kshs

B. VASTSTELLING STATUS
Cursus trainers
DASCO-proces

118,000 kshs
5,000 kshs

Subtotaal

123,000 kshs

C. BEGELEIDEN ZIEKEN / GETROFFEN FAMILIES
Memorieboeken

1,995 kshs

D. SUPPORT AIDSWEZEN
Sango Rota groep
Voedsel
Kleding
Nieuwbouw
Meubels & gebruiksvoorwerpen

472,300 kshs
3,500 kshs
906,335 kshs
70,575 kshs + € 38,74

Overige weesgroepen
Meubilair en gebruiksvoorwerpen

21,960 kshs

Subtotaal

1.474,670 kshs + € 38,74

============

TOTAAL

1.913,302 kshs + € 38,74
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11. Verslag uitvoering Waterproject in 2006
Het Waterprogramma 2006 omvatte de verdere bestudering van de mogelijkheden en
onmogelijkheden op het gebied van schoondrinkwatervoorzieningen in het gebied.
In het kader van het Waterprogramma 2004 werd - na verkrijging van de benodigde toestemming van
het Keniaanse Ministerie van Water - door de Kisumu Core Association (KCA) begin december 2004
gestart met de aanleg van een waterpomp in het deel van Nyakwere, Kanjejo genaamd. Op 2 januari
2005 werd door het hoofd van de locatie Thurdibuoro, de heer George Oginga Omullo, officieel in
gebruik genomen. Ondanks het feit dat het water ongekookt niet geschikt is voor consumptie wordt
de pomp toch veelvuldig gebruikt voor allerlei doeleinden. Daar de pomp geen water met de
gewenste waterkwaliteit opleverde, werd geconcludeerd dat gezocht moet worden naar een andere
methode om in het betreffende gebied drinkbaar water boven de grond te krijgen.
SBNN streeft er naar om het gebrek aan schoon drinkwater in het gebied aan te pakken. Doch dit is
een veelomvattende issue en vraagt – mede gezien de hoge kosten – goede voorbereiding. Op 8
augustus 2006 bracht een medewerker van een grote waterfirma uit Nairobi een bezoek aan het
gebied. Samen met hem werd het gebied doorkruist, zodat een goed beeld van het geheel werd
verkregen. Op 3 oktober 2006 werd een bezoek gebracht aan het ministerie van Water in Kisumu.
Daar werd de nodige informatie verkregen.
Vooralsnog lijken er 2 mogelijke opties voor het gebied. Beide opties zullen worden bestudeerd. Optie
1 is het boren van gaten tot grote diepte, het plaatsen van pompen, het aanleggen van buizen en
waterkiosken. Optie 2 houdt verband met het hydro-project dat op niet al te grote afstand van het
gebied wordt gerealiseerd. Bekeken zal worden of vanaf daar een aftakking kan worden gemaakt
richting het SBNN-werkgebied.
Om dit project op een goede wijze ter plaatse te integreren, is door de locale sociaal werker Elisia in
samenwerking met de chief of the area een watercomité opgericht. Van iedere locatie in het gebied is
daarin iemand vertegenwoordigd zijn, zodat ea democratisch kan plaatsvinden. Op 4 oktober 2006
vond een eerste bijeenkomst van dit comité samen met vertegenwoordigers van SBNN plaats.
In het kader van het Waterprogramma 2006 werden geen financiële middelen gespendeerd.
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12. Wisselkoers 2006
Gedurende de loop van het jaar heeft de koers gevarieerd tussen 83 en 91 kshs voor 1 euro.
Gemiddeld werd een koers van 88.7 verkregen.

13. Werkingskosten 2006
Werkingskosten Nederland
De bankkosten voor de rekening van de stichting bij de Rabobank te Hulst bedroegen in 2006
€ 159,08. Daarnaast werden de pakketkosten 2005 ad. € 30,-- door de Rabobank terugbetaald aan de
stichting. Ook voor 2006 moesten geen pakketkosten worden betaald.
De secretariaatskosten beperkten zich in 2006 tot papier en enveloppen en enige portokosten. Dit
betrof in totaal € 80,66. In 2006 werd een bedrag ad. € 21,62 betaald aan de Kamer van Koophandel
als jaarlijkse bijdrage. In verband met algemene PR- en promotieactiviteiten – los van enige activiteit
of actie - werd € 55,44 aan fotomateriaal betaald. Dit materiaal hanteerde SBNN op diverse wijzen bij
haar voorlichtingswerk over de projecten in Nederland.
De totale werkingskosten in Nederland bedroegen in 2006: € 316,80.
Werkingskosten Kenia
In Kenia heeft de stichting een rekening bij de KCB te Nairobi. De bankkosten van deze rekening
bedroegen 11,150 kshs. Daarnaast waren er in Kenia nog werkingskosten zoals portokosten,
praktische zaken, support in werkingskosten voor de Buru Nyakwere Welfare Group, enige
voorwerpen voor activiteiten in Nederland, etc., ad. 38,029 kshs.
De totale werkingskosten in Kenia bedroegen in 2006: 49,179 kshs (€ 554,--).
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14. Financieel jaaroverzicht 2006
Nederland
Balans 2005

€

7.769,06

IN
Terugbetaling bankkosten 2005
Subsidie Impulsis
Fondsenwerving 2006

€
30,-€ 18.235,-€ 25.564,47
€ 51.598,33

UIT
Werkingskosten Nederland 2006
(KvK, bank, porto, papier, etc.)
Kosten in Kenia betaald via Nederlandse rekening
Overgestort naar Keniaanse rekening

€

316,80

€
€

157,94
39.880,-€ 40.354,74

Balans 2006

€ 11.243,79

Kenia
Balans 2005

88,385 kshs

IN
Overgestort vanuit Nederland (€ 39.880,--)

3.537,494 kshs
3.626,079 kshs

UIT
Werkingskosten Kenia 2006
(bank, porto, BNWG, overige)
Sponsorproject schoolgeld
Realisatie Hiv / aidsproject
Realisatie Educatieproject

49,179 kshs
149,940 kshs
1.913,302 kshs
1.232,449 kshs
3.344,870 kshs

Balans 2006

281,209 kshs

15. Conclusie
Gedurende het jaar 2006 heeft SBNN de programma’s op het gebied van educatie en HIV-preventie
volledig kunnen uitvoeren. Wat betreft het waterprogramma is 2006 gebruikt om informatie te
verzamelen. In Nederland bedroegen de werkingskosten € 316,80. In Kenia bedroegen deze 49,179
kshs (= € 554,--). SBNN streeft er naar haar kosten zo laag mogelijk te houden. Omwille van het feit
dat de stichting geen personele of overheadkosten zoals vliegtuigtickets, visumkosten, verblijfkosten,
etc. kent, slaagde SBNN daar in 2006 in. Op deze wijze konden – op 2,15 % na – alle inkomsten van
de stichting worden besteed aan de uitvoering van de projecten en eventueel daaraan gerelateerde
voorlichting in Nederland. Er is een groot financieel overschot. Dit staat op spaarrekening in
Nederland. SBNN heeft dit gereserveerd voor uitvoering van het Waterproject. Het streven is de
uitvoering te laten plaatsvinden in 2008.
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