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Project aanvraag 190 

Tooro Botanical Garden personeelsgebouw 

 

Tijdens onze rondleiding door de Tooro Botanical garden komen we ook bij de 

schuur waar al het gereedschap opgeborgen wordt. Het is een houten gebouw 
wat er iets onderkomen uitziet. Godfrey Rionga, directeur van TBG geeft aan dat 
er een hoge prioriteit ligt bij het vervangen van dit houten gebouw door een ste-

nen gebouw. Het gereedschap is al drie keer gestolen door inbraak in de houten 
schuur. Dat is iedere keer een grote financiële strop voor TBG. Enige manier om 

dit te voorkomen is een stenen gebouw. 
Later komt Rionga met een voorstel voor de bouw van een stenen werkruimte. 
Hij wil de houten schuur vervangen door 3 stenen ruimten. Er staat al een stenen 

ruimte van 2,5 bij 5 meter voor de entree en verkoop van producten. De bedoe-
ling is om hier drie units aan vast te bouwen. De eerste unit is dan voor het op-

bergen van gereedschap en “chemicaliën”. Het zijn geen echte chemicaliën maar 
eco-vriendelijke producten die in de tuin gebruikt worden maar die ze wel heel 
goed willen opbergen. De tweede unit is bedoeld voor de nachtwaker zodat hij 

ook ergens kan verblijven. De derde unit is voor het personeel. Aan de voorkant 
komt dan een kantine met tafel en stoelen waar het personeel kan eten in de 

pauzes. Het achterste deel wordt ingericht als was en kleedruimte voor het per-
soneel waar momenteel helemaal geen onderkomen voor is. 
Deze plannen kosten veel geld want bouwen is niet goedkoop. De bouw van drie 

units kost in totaal meer dan 1000 euro. 
TBG zal de kosten van de architect, de vergunningen en het bouwrijp maken van 

de grond voor eigen rekening nemen. De meubels voor kantine, inrichting was-
ruimte en planken voor het opbergen van gereedschap komt ook voor rekening 

van TBG. Blijft voor Kwataniza de feitelijke bouw en bouwmaterialen over voor 
een bedrag van € 8532,- 
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Begroting: 

 

 

Voor Kwataniza betekent dit een bedrag van € 8532,--  

Januari 2014. 


