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Projectplan Primary school Sukuta Madina 
 

Het project Primaryschool in Sukuta Madina omvat het realiseren van schoolvoorzieningen voor een 

Primary school in Sukuta Madina in het westen van Gambia. 

Deze schoolfaciliteiten zijn: 

- een schoolgebouw met 8 leslokalen, kantoorruimte en opslagruimte 

- toiletvoorzieningen voor meisjes, jongens en leerkrachten 

- watervoorziening voor de school en voor de toiletten 

- inrichten van de school met schoolmeubeltjes voor de kinderen 

- inrichten van de school met overig meubilair 

- materialen en hulpmiddelen voor de school 

- zekerstellen van beschikbaarheid van elektriciteit 

- inrichten van het schoolterrein.  

 

Uitgangspunten voor de schoolvoorzieningen  zijn duurzaamheid en functionaliteit. 

De voorzieningen moeten robuust zijn en bestand zijn tegen intensief gebruik. 

Ontwerp, constructie en gebruikte materialen moeten dat waarborgen. 

De schoolvoorzieningen moeten zodanig functioneel zijn dat de leerkrachten zich volledig kunnen 

richten op hun onderwijstaken en niet belemmerd worden door voorzieningen die gebrekkig 

functioneren. 

Dit geldt voor het gebouw, het meubilair, de water- en stroomvoorziening en de schoolmaterialen. 

 

Het project heeft nadrukkelijk geen betrekking op de exploitatie van de school. 

De school moet zelfredzaam zijn. Dat moet mogelijk zijn doordat de overheid de school heeft erkend 

en de salarissen gaat betalen en door kleine schoolbijdragen van de ouders  en zelfwerkzaamheid 

van de ouders voor andere kosten van de school. 

Onze stichting zal op deze zelfredzaamheid toezien, waar nodig adviseren en wellicht in de eerste 

jaren in noodsituaties bijspringen zodat de continuïteit van de school wordt gewaarborgd.  

 

Schoolgebouw: 
Het school comité heeft gekozen voor een gebouw met een begane grond en een 1e verdieping. 

Op zowel de begane grond als 1e verdieping zijn vier leslokalen en een kleine kantoorruimte met 

opslag geprojecteerd. De leslokalen krijgen een afmeting van acht bij zeven meter. 

Waarom acht leslokalen? 

Het schooljaar 2017-2018 is gestart met een dubbele Pre-Nursery klas met in totaal zeventig 

kinderen. 

Dit grote aantal kinderen zet zich door in volgende klassen van de Nurseryschool en dus ook bij de 

Primary school. Dit vergt op termijn dus een extra leslokaal bij de Primary school. 

Zo’n situatie van dubbele klassen kan zich in de toekomst herhalen. 

 

Daarnaast is het goed om een lokaal met een algemene functie te hebben waarin een kleine 

bibliotheek kan worden ingericht en waar speciale lessen kunnen worden gegeven zoals 

handvaardigheid, leren omgaan met computers etc. 

Als dit lokaal wordt ingericht met wat groter meubilair kan het in de avond ook gebruikt gaan worden 

voor voorlichting aan jongeren en volwassenen en voor onderwijs aan volwassenen. 

De algemene ruimten zullen gebruikt worden voor het schoolhoofd, voor de leerkrachten en voor 

opslag van schoolmaterialen. 
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Toiletvoorzieningen: 
Op het schoolterrein zijn toiletvoorzieningen nodig voor jongens, meisjes en leerkrachten. 

Deze toiletten zullen worden aangesloten op een aan te leggen suckaway in de grond. 

De toiletten zullen worden uitgevoerd als hurktoiletten met handmatige doorspoeling. 

De toiletten zullen zo worden geconstrueerd dat ze goed schoon gehouden kunnen worden 

waardoor goede hygiëne wordt gewaarborgd. 

 

 

Watervoorziening voor de school en toiletten: 
Water is nodig als drinkwater voor de kinderen, als water om de handen te wassen voor en na de 

schoollunch en als water voor het doorspoelen en schoonhouden van de toiletten. 

En met zo’n 300 kinderen is dagelijks heel wat water nodig. 

 

Het schoolterrein van de Nursery school  is aangesloten op het waterleidingnet van NAWEC (de 

waterleiding maatschappij). Deze aansluiting zal worden doorgetrokken naar het terrein van de 

Primary school. Een groot probleem bij deze watervoorziening is de vaak lage waterdruk; ook komt 

er regelmatig geen water uit de kraan. 

 

Op het schoolterrein is een grote watertank nodig voor opslag van water zodat altijd water 

beschikbaar is; door deze tank hoog te plaatsen kan waterdruk worden gecreëerd. 

Deze watertank kan via een pomp worden bijgevuld vanuit een andere laaggeplaatste tank die 

gevuld kan worden vanuit de NAWEC waterleiding. 

 

 

Schoolmeubeltjes: 
Voor alle klassen zijn stevige schooltafeltjes en stoeltjes nodig. 

Veel scholen in Nederlands krijgen van tijd tot tijd budget om hun schoolmeubelen te vervangen.  

Deze schoolmeubelen zijn erg stevig en zien er meestal nog erg goed uit. Onze stichting heeft al heel 

wat meubeltjes bij scholen opgehaald en naar scholen in Gambia laten vervoeren. 

Op deze wijze willen we ook de Primaryschool in Sukuta Madina van meubeltjes voorzien. 

De kosten voor die meubeltjes bestaan uit de transportkosten naar Gambia; de ervaring leert dat die 

voor een klas van 40 kinderen rond de duizend euro zijn. 

Een alternatief zou zijn om de schoolmeubeltjes in Gambia te laten maken, dat stimuleert de 

werkgelegenheid in Gambia. Echter de kwaliteit van die meubels is vaak een stuk minder en de 

kosten zijn zeker niet lager. 

 

 

Overige inventaris voor de school: 
In elke klas zijn ook een tafel een stoel en afsluitbare kasten nodig. 

In het kantoor en opslag van het schoolhoofd zijn een bureau, een bureaustoel en afsluitbare kasten 

nodig. In de kamer voor de onderwijzers zijn ook tafels, stoelen en afsluitbare kasten nodig. 

Verder zijn voor de bibliotheek enkele open stellingkasten nodig. 

En elke klas moet worden voorzien van een goed schoolbord (een “blackbord”). 

Meestal kunnen deze spullen bij  scholen en bedrijven in Nederland verkregen worden zodat de 

kosten ook hiervoor bestaan uit transportkosten. 
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Materialen en hulpmiddelen voor de school 
Dit zijn lesboeken, oefenboeken, schriften, (kleur) potloden, pennen, papier, krijt, ordners, 

kantoorspullen etc. 

Een goede computer voor de schooladministratie en een robuuste printer/kopieerapparaat zijn 

essentieel. Als deze apparatuur niet goed werkt zal nog veel op een gebrekkige wijze handmatig op 

papier worden bijgehouden. Dit is erg tijdrovend en niet flexibel en vergt veel kostbare tijd van de 

leerkrachten; tijd die effectiever gebruikt kan worden voor echte onderwijstaken.  

Ook voorzieningen en materialen voor gym- en sportlessen zijn belangrijk. 

 

Elektriciteit: 
Enkele jaren geleden is de elektriciteit van het openbare net doorgetrokken naar de Nursery school. 

Vanaf de Nursery school zal de aansluiting doorgetrokken worden naar de Primary school. 

Groot probleem in Gambia is dat de elektriciteitsvoorziening vaak verstoord is en dat is heel lastig. 

Het zou dus erg goed zijn als er een backup systeem is. 

Het school comité kwam met het voorstel een generator als backup te installeren, maar dat lijkt onze 

stichting niet zo’n goed idee. Bij een school in Darsilami heeft onze stichting eerder dit jaar geholpen 

met de realisatie van een solar systeem en dat systeem werkt erg goed. 

Zo’n systeem is ook voor de Primary een prima oplossing.   

 

 

Schoolterrein: 
Het schoolterrein moet aan één kant nog voor een deel worden voorzien van een omheining (een 

muur van ca. 2 mtr hoog) met daarin een poort. 

Het zou fijn zijn als het schoolterrein kan worden voorzien van paden en wat bomen en bankjes. 

Onder de bomen kunnen de kinderen in de pauzes schaduw vinden tegen de felle zon.  

Het school comité heeft voorgesteld om het schoolterrein ook te voorzien van sterk bahama gras 

voor sport en spel.  Het is erg belangrijk dat ook voldoende gedaan wordt aan de fysieke en 

motorische ontwikkeling van de kinderen en het leren samen te spelen. 

 

 

Tijdspad van het project: 
Dit schooljaar kan de Primary school nog de accommodatie van de Nursery school gebruiken. 

Maar voor de hogere klassen wordt het in de volgende schooljaren steeds moeilijker om de grotere 

kinderen van de Primary school in dezelfde leslokalen les te geven als waarin de kinderen van de 

Nursery school les krijgen. Het zou mooi zijn als de accommodatie van de Primary school rond de 

start van het volgende schooljaar (eind september 2019) in gebruik kan worden genomen. 

Ingaande dat schooljaar kan de overheid van Gambia dan ook starten met het betalen van de 

salarissen van de onderwijzers. 

 

Het gekozen schoolontwerp leent zich niet goed voor een gefaseerde bouw. 

De bouwer van de school heeft aangegeven ongeveer 7 maanden nodig te hebben voor de bouw. 

De investering voor de school zal daardoor volledig in het jaar 2019 vallen. 
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Inzet van de community 
Net zoals bij de realisatie van de Nursery school is gebeurd zullen mensen van de community de 

bouwer helpen met (over het algemeen ongeschoold) werk. 

Dit zal bestaan uit het maken van de bouwblokken, graafwerk, water aandragen, sjouwwerk, het 

schoonhouden van de bouwplaats en het egaliseren van het schoolterrein. 

De mensen zullen voor deze inzet een kleine vergoeding krijgen. 

  

Communicatieplan 
Bestuursleden van de stichting Onderwijs voor Gambia gaan drie tot vier keer per jaar naar Gambia. 

Kosten voor deze reizen worden nooit op projecten doorbelast of betaald uit verworven geld maar 

worden altijd volledig gedragen door de bestuursleden zelf. 

Bij deze reizen worden altijd plannen en voortgang van de projecten besproken, worden de scholen 

en projecten bezocht. Ook worden heel wat gezinnen bezocht om de thuissituatie van de kinderen te 

bekijken en meestal kleding, rijst of andere spullen te overhandigen. 

 Onze fysieke aanwezigheid blijkt toch telkens weer erg stimulerend te zijn voor de mensen in de 

community. Tijdens deze bezoeken worden altijd veel foto’s en filmopnames gemaakt. 

Op de website van de stichting wordt verslag gedaan en worden foto’s en filmpjes getoond van de 

projecten en onze hulp. 

 

Ook is er heel frequent contact met onze contactpersonen in de community. Dit gaat nagenoeg altijd 

via whatsapp en dat werkt uitstekend. Via dit medium worden plannen en voortgang gerapporteerd 

en worden ook foto’s en filmpjes uitgewisseld. 

 

Dus ook voor het project Primary school in Sukuta Madina heeft onze stichting volop mogelijkheden 

om informatie te verstrekken. 

 

 

Project Control 
Het School Management Committee (SMC) is in Sukuta Madina verantwoordelijk voor de project 

control en overleg en terugkoppeling met onze stichting. 

De SMC zal ook de periodieke rapportages naar onze stichting verzorgen. 

De ervaring heeft geleerd dat een nauwe betrokkenheid van onze stichting tijdens de uitvoering van 

het project erg belangrijk is. 

Voor het project zal door onze stichting samen met het SMC een tijdplan worden gemaakt met een 

fasering in de projectactiviteiten en duidelijk omschreven mijlpalen. 

Projectuitgaven zal het SMC altijd in overleg met onze stichting doenGeld wordt gedoseerd door 

onze stichting aan het SMC beschikbaar gesteld voor projectuitgaven. 
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Projectbegroting 
De uitgaven die in Gambia worden gedaan voor materialen en arbeid zullen daar worden afgerekend 

in dalasi (de munteenheid van Gambia).  

De koers van de dalasi ten opzichte van de euro kan nogal fluctueren. 

In 2017 schommelde de koers lange tijd rond de 50 en een groot deel van 2018 schommelt de koers 

tussen de 55 en 57.  

In de projectbegroting zijn euroschattingen gegeven voor een koers van 50 en een koers van 55.  

Kostenpost Dalasi Euro 
(koers 50) 

Euro 
(koers 55) 

 

Schoolgebouw 4.100.000 82.000 74.545 8 lokalen, kantoor, opslag 

Toiletvoorzieningen 200.000 4.000 3.636 Meisjes, jongens, leerkrachten 

Watervoorziening 80.000 1.600 1.455 Tanks + pomp + aansluitingen 

Schoolmeubeltjes   8.000 8.000 Tafeltjes, stoeltjes kinderen 

Overige inrichting  3.000 3.000 Overig meubilair, schoolborden 

Schoolmaterialen en 
hulpmiddelen 

200.000 4.000 3.636 Apparatuur, lesboeken etc. 

Inrichten schoolterrein 85.000 1.700 1.546 Omheining, paden, bomen, 
banken 

Solar-systeem   5.000 5.000  

Onvoorzien  5.000 5.000  

Totaal Project Primary 
school 

4.550.000 114.300 105.818  

     

Aanvullend:     

Verwerven en inrichten 
extra schoolterrein 

 25.000 25.000 Voor sportfaciliteiten en 
schooltuin 

 

 

Aanvullend 
In het kostenoverzicht is een aanvullende post opgenomen voor het verwerven en inrichten van een 

extra stuk grond dat gebruikt kan worden als sportterrein en schooltuin. 

Deze post willen we nadrukkelijk buiten de begroting van het project Primary school houden. 

 

Maar in het kader van “durf met voorstellen te komen” willen we deze belangrijke ontwikkeling toch 

genoemd hebben. 

Kinderen in Gambia (en dat geldt ook voor de kinderen in Sukuta Madina) hebben nauwelijks 

mogelijkheden om zich fysiek te ontwikkelen en om een sport te leren. 

Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van sportfaciliteiten en middelen om te sporten. 

Hoe mooi zou het zijn om het stuk grond naast de Primary school te gebruiken voor sportlessen voor 

de kinderen van de school en ook voor de andere kinderen en jeugd in de community. 

  

Maar die grond is niet van de community, en de eigenaar ervan (die niet in de community woont)  

vraagt een stevige prijs.  

Het is tegen het beleid van onze stichting om bij onze projecten geld voor grond beschikbaar te 

stellen, echter dit beleid helpt ons in dit geval niet verder met deze aanvullende ontwikkeling. 


