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Project aanvraag 182 

Mirembe lagere school, woning voor staf 
 

 

Deze school met 280 leerlingen en vijf klaslokalen ligt in Kamwenge District, 

Kahunge subcounty.  
De klaslokalen zijn gebouwd met geld van de overheid. Voor het staf huis is geen 

geld beschikbaar. In het verleden is door vrienden van de (nu overleden Monik, 
vrouw van Rudy) geld beschikbaar gesteld voor het staf huis, maar het eenvou-
dige twee kamer huis, is in half afgebouwde staat. 

Daarom vraagt het school management team geld aan om het huis verder af te 
bouwen en ook om een pit latrine/wasgelegenheid te bouwen voor dit huis. 

Deze school ligt in een afgelegen gebied en het is in Oeganda gebruikelijk dat 
een leerkracht (bij voorkeur het hoofd van de school) bij de school woont, om de 
boel in de gaten te houden, ook ‘s avonds en in de weekenden en tijdens de va-

kanties. 
Wat moet gebeuren is het maken van een vloer (nu is het een aarden vloer), het 

pleisteren van de muren, schilderen, aanleggen van een kleine veranda en het 
installeren van drie deuren. 
Daarnaast gaat het om een pitlatrine/wasgelegenheid. 

Het is belangrijk dat de ouders bijdragen aan de verbetering van de school en de 
woning van het schoolhoofd. 

Daarom wordt van hen 1/3 bijdrage gevraagd in contanten en door arbeid en van 
Kwataniza 2/3. 
 

Budget: 

Voor het afmaken van de twee kamer woning is nodig 2364.000 Ush 

Voor de pitlatrine en de wasgelegenheid is nodig            1836.000 Ush 

Totaal 4200.000 Ush 

Eigen bijdrage van de ouders:  

Voor het graven van de pit 400.000 Ush 

Voor het fundament van de pitlatrine en wasruimte 60.000 Ush 

Arbeid 200.000 Ush 

In contant geld 740.000 Ush 

Totaal eigen bijdrage van de ouders: 1400.000 Ush 

Bijdrage van Kwataniza 2800.000 Ush 

 

Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van €  920,--  
Januari 2013. 
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