Factsheet Project Build
Kwazulu - Natal Zuid Afrika
Land & regio / plaats
Zuid Afrika – Kwazulu Natal
Projectnaam
Project Build – Scholen in Kwazulu Natal
Partner(s)
Project Build - Durban Zuid Afrika – project partner
African Exposure – logistiek partner
Omschrijving
Dit is het tweede project in Zuid Afrika en is gelegen in Kwazulu Natal. Het richt zich op de scholen
in dit gebied. Tussen 2010 – 2013 heeft de Vebego Foundation bijgedragen aan de verbetering van de
scholen. De scholen worden in eerste instantie gebouwd door de overheid, echter in het geval van
toename van het aantal leerlingen en veranderende omstandigheden speelt de overheid geen rol en
staat de school er ‘alleen’ voor. Hierbij komt nog dat de scholen zorgen voor de maaltijdvoorziening
voor de leerlingen. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding van de overheid maar die voorziet niet
een keuken.
De Vebego Foundation heeft zich gericht op het verbeteren, bouwen en renoveren van klaslokalen
en het bouwen van keukens bij vijf scholen in Kwazulu Natal. Deze scholen bevinden zich allemaal
in de High Flats Area. De Vebego Foundation heeft er bewust voor gekozen om één gebied te
helpen. Doordat het ministerie van onderwijs nu heeft gezien dat er aandacht is vanuit het
buitenland voor dit gebied, investeren zij ook in deze scholen
Van 2010 tot 2013 heeft de Vebego Foundation aan de volgende scholen gebouwd:
2010 - Mazongo School – 2 klaslokalen & keuken
2010 - Springvale School - 2 klaslokalen & keuken
2011 - Ntabane School - 2 klaslokalen & keuken
2012 - Dowdle School - 1 klaslokaal & keuken
2013 - Kintail School - 1 klaslokaal & keuken
In totaal zijn 8 klaslokalen en 5 keukens gebouwd.

De medewerkers van Vebego hebben samen met lokale bouwvakkers en leerling bouwvakkers gewerkt aan de
bouw. Project Build stimuleert het vakmanschap onder jonge mannen om te voorkomen dat zij aan lager wal
raken. Op deze wijze hebben wij ook bijgedragen aan het ontwikkelen van vakmanschap.
Periode
2010 – 2013
Aantal bouwreizen
Jaar 2010 – 1 bouwreis / 2 projecten1
Jaar 2011 – 1 bouwreis
Jaar 2012 – 1 bouwreis
Jaar 2013 – 1 bouwreis
Totaal 4 bouwreizen
Aantal ambassadeurs
64 medewerkers hebben actief deelgenomen aan dit project middels de bouwreizen van 2010 – 2013.
Investering in € en tijd
Donatie: totaal € 220.000
64 deelnemers x 40 uur = 2.560 uur vrijwilligerswerk
Hoe verder …
Na vier succesvolle bouwreizen naar diverse scholen in Kwazulu Natal kunnen we met gepaste trots terugkijken.
De scholen gebruiken de gerealiseerde klaslokalen en keukens en de kwaliteit van het onderwijs en de
maaltijden zijn hierdoor toegenomen. De scholen kunnen zelfstandig verder en hebben de attentie van de
overheid daar waar het gaat om behoeften op het gebied van leermiddelen en personeel.
Wat hebben we geleerd?
In dit project hebben we geleerd dat we succesvol en op afstand kunnen samenwerken met een lokale
kleinschalige NGO. Project Build is een betrouwbare en goede partner gebleken die zich houdt aan de afspraken
en prettig en duidelijk communiceert. Het heeft ons geleerd dat kleinschaligheid belangrijk is voor succes.
Meer weten?
Wil je meer weten over dit project dan kun je een bezoek brengen aan de website www.vebegofoundation.nl of
www.projectbuild.org.za Je kunt ook een mail sturen aan Annette van Waning – a.vanwaning@vebego.com

1 Vanwege de stofwolk door een vulkaanuitbarsting is de bouwreis in het voorjaar 2010 niet doorgegaan. Echter
de bouw was reeds gestart en het project toegezegd. De foundation heeft dit project conform de afspraken wel
afgerond.

