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Verantwoordelijkheid 

Projectleider: 

 

Melchior 

Bigirimana 

 

 
Voorzitter van Stichting Komera 

Projectgroep leden:   

Bestuur(3) Voorzitter 

 Penningmeester 

 Secretaris 

Projectperiode:   

 

6jaar(prognose) 
Begin: september 2017 

 Eind: september 2023 

1. Aanleiding 

 
1.1 Situatieschets en probleemstelling 

Stichting Komera goed bezig, maar hoopt op uw bijdrage: 

Project nieuwe Basisschool vordert gestaag 

Bergschenhoek - Ruim 10 jaar zet Melchior Bigirimana zich al in voor zijn Stichting Komera met als doel meer 

onderwijsmogelijkheden te realiseren in zijn geboorteland Burundi en dan met name in de wijk Kajaga. Het project, 

het bouwen van een basisschool, gaat in fasen want er moet eerst weer geld komen voordat de bouwvakkers verder 

gaan. De benedenverdieping staat er al. 

 

John Hofman 

In de tien jaar dat hij zich in zet heeft hij, met hulp van enkele vrijwilligers, diverse acties op touw gezet om geld 

bijeen te krijgen. De Heraut schreef daar al eerder over. Zo was er met enige regelmaat een garageverkoop van 

gebruikte goederen en wist Melchior een groot aantal goederen zoals gebruikte computers, revalidatiemiddelen als 

rolstoelen e.d. in containers naar Burundi te sturen. Het verzenden per container kostte al veel geld! Maar het is hem 

gelukt. Er is in Burundi nog veel armoede en dat doet hem pijn. Er is dan wel wat onderwijs, maar een school met 

computers is niet te vinden. Dat is alleen weggelegd voor de kinderen van de welgestelde inwoners want die heb je in 

ieder land. De grond waarop de school wordt gebouwd was al eigendom van de stichting. Vorig jaar september startte 

hij met de bouw van de school. "In verhouding tot Nederland is de grond daar niet duur", aldus Melchior, die privé 

geld leende bij de bank om de bouw te starten! Een flink risico. "Je kunt dan wel met plannen komen en geld aan de 

mensen vragen; maar je moet eerst iets laten zien, dus ben ik al met de bouw begonnen". Hij werkt al jaren als 

bewegingsagoog in een revalidatiecentrum en kon via dat netwerk aan de reeds eerdergenoemde revalidatiemiddelen 

en gebruikte computers komen. Zijn gedrevenheid om de school verder te bouwen is groot. "Het moet lukken. Ik blijf 

er mee doorgaan, al zal het enige tijd duren, want het bouwen gaat in fasen: zodra er weer wat geld beschikbaar is, 

gaan ze verder. Het gebouw, bestaande uit drie gedeelten, krijgt respectievelijk zes en vier lokalen plus een kantoortje. 

Het wordt van steen opgetrokken. Er is nog 50.000 euro nodig en dan is het gebouw gereed inclusief schoolbanken. 

Veel geld uiteraard! Totaal komt het schoolgebouw, inclusief een schoolplein, een speeltuintje en het inrichten 

(computers en bekabeling), op zo'n 140.000 euro. Vergeleken bij het bouwen van een school bij ons (Nederland) een 

'gering' bedrag, maar wel heel veel om dat als stichting, die Melchior in feite in z'n eentje runt, bij elkaar te krijgen. 

Het is uitermate te waarderen dat hij dit voor zijn landgenoten/medemens over heeft! "Het is misschien een druppel op 
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een gloeiende plaat, maar niets doen is voor mij geen optie. Als ik het voor elkaar krijg om een aantal kinderen te leren 

omgaan met computers, dan zal dat voor Burundi in de toekomst een betere economie kunnen gaan betekenen", zegt 

hij vol overtuiging. Hij hoopt dan ook dat er, nadat zijn verhaal in de Heraut heeft gestaan, er instanties, bedrijven en 

particulieren zullen zijn die bereid zijn om de stichting Komera financieel te ondersteunen zodat hij zijn project kan 

afmaken. "Uit ervaring weet ik dat men niet zo snel warmloopt voor een project in het buitenland. Het is dan vaak: Ver 

van mijn bed show. Wel als er een tv-actie start na een grote natuurramp. Dan worden er miljoenen bijeen gebracht! 

Maar het moet toch ook voldoening geven als je weet dat door jouw bijdrage straks een groot aantal kinderen in 

Burundi de kans krijgen om onderwijs te volgen en leren met de computer om te gaan", zegt hij. "Mensen zullen zich 

afvragen: en het inrichten van de school? Hoe gaat dat dan? Dat kost ook geld! Daar heeft de stichting al aan gedacht; 

er zijn elektronicazaken die bereid zijn na realisatie van de school computers te leveren. Docenten die 

computeronderwijs kunnen geven worden door de overheid van Burundi aangeleverd! "Het gaat mij om een goede 

kwaliteit van onderwijs te ontwikkelen. Die kwaliteit moet echt omhoog anders blijft de armoede overheersen. Als je 

bedenkt dat kinderen die naar school willen en daarvoor de mogelijkheid krijgen, vaak 10 kilometer moeten lopen om 

de school te bereiken! Kijk eens naar elke gemeente in Nederland: hoeveel basisscholen staan er wel niet? Volop 

keuze voor de ouders en meestal dichtbij huis". 

Met het bovenstaande verhaal hopen we dat u als lezer het niet bij 'lezen' houdt maar 'actie' onderneemt een bijdrage 

overmaakt aan de stichting Komera. "Als ieder gezin in Lansingerland een paar euro overmaakt, dan kan de school al 

worden afgebouwd! Zo maar een voorbeeld uiteraard, en dan hebben we nog niet eens rekening gehouden met 

bijvoorbeeld bedrijven of verenigingen die zich af en toe in zetten voor goede doelen zoals Lionsclubs, Rotary Club 

e.d. Laten we de inzet en gedrevenheid van Melchior c.q. zijn stichting Komera waarderen en hem de kans geven zijn 

grote 'droom' waar te maken. Betrouwbare vrijwilligers in Burundi zorgen ervoor dat het project op de juiste wijze 

wordt gerealiseerd!  

 

- Fietsevenement van Rabobank: 150euro  
- Kringloopwinkels: ca. 1000 euro  
- Opbrengsten jaarlijks nu: 5000 euro 
-Schoolprojecten: 1750 euro 

 

De school zal 10 leslokalen bevatten, ongeveer 250 tot 300 kinderen zullen naar school kunnen. Deze kinderen zijn 

tussen de 7 en 15 jaar oud meisjes en jongens met en zonder beperkingen. Het doel is de school verder uit te bouwen. 

We willen ook dat kinderen met lichamelijk beperkingen plek op deze school krijgen. Alle lokale moeten rolstoel 

toegankelijk zijn.  
 

Door contacten te leggen en blijven zoeken hopen we sponsors te vinden. 
 

Ambitie 
 

Een goede school waar kinderen met of zonder beperkingen, jongens en meisjes op jongere leeftijd goed leren omgaan 

met computers. Een school waar kinderen een goed onderwijs kunnen krijgen.  Een school waar kinderen rolstoel 

gebonden toegang hebben: leslokalen en toiletten. Een school waar kinderen niet hoeven langere afstanden te lopen.  
Een school waar kinderen hun toekomst zullen opbouwen. 
 
Kinderen met beperkingen zullen extra aandacht krijgen binnen de regulier school. Alle gebouwen moeten rolstoel 

toegankelijk zijn. 
 
Werk creëren 
 

Gebakkenstenen en schoolbanken worden daar gemaakt. De mensen verdienen zo geld om voor eigen familie, 

kinderen te kunnen zorgen.  
Bouwvakkers en timmerman verdienen ook geld voor eigen voorzieningen.  
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Banen voor docenten en schoonmakers zullen gecreëerd worden.  
 

Deelplan 1: 
 Terrein klaar maken en bouwen van het hek 
 

Deelplan 2: 
Begin van bouwen van begane grond van gebouwen 
 

Deelplan 3: 
Eerste verdieping bouwen  

 

Deelplan 4: 
Dak, ramen en deuren zetten 
 

Deelplan 5: 
Bouwproject afmaken 
 

1.2 Doelstelling van het project (SMART) 

Doelstelling: Een school bouwen: kwaliteit van onderwijs verbeteren. 

Specifiek: Complete school uitbouwen en voorzien van lesmateriaal(computers) en rolstoel toegankelijk zijn. 

Meetbaar: Elke jaar evalueren 

Acceptabel: Fondsen werven 

Realistisch: Sponsors acties organiseren (fondswervingsorganisaties, scholen en particulieren) 

Tijdgebonden: 6 jaar 

1.3 Verwachte projectresultaten  

Kwaliteit van onderwijs in Burundi verbeteren 
Voorbeeldrol kunnen spelen 
Toekomst aan de kinderen van Kajaga geven 
De ontwikkeling van Burundi helpen 
Analfabetisme verminderen 
 

Deelplan 1: 
September 2017- 2018 terrein klaar maken en bouwen van het hek(gedaan) 
 
 
Deelplan 2: 
September 2018 - 2019: begane grond is gebouwd(gedaan) 
 
Deelplan 3: 
Eind 2019 - 2020 eerste verdieping bouwen(gestaakt). 
 
 
Deelplan 4: 
December 2020 - 2021 dak, deuren en ramen zetten(gestaakt)  
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Deelplan 5:  
september 2022 bouwafwerking en inrichten(prognose) 
September 2023 moet de school klaar zijn om les te beginnen(prognose) 
 
 
 

Voordelen resultaten: 
Modernere School in eigen veilig omgeving en voorzien van computers 
Kinderen met beperkingen zullen in aanmerking komen 
Rolstoel toegankelijke gebouwen 
Kinderen zullen kortere afstanden lopen om naar school te gaan. 
Bijdraag aan de ontwikkeling van het landgenoten 

1.4 Uitgangspunten 

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Jongens en meisjes met of zonder beperkingen.  
School bouwen die past aan deze tijd, waar schoonwater en schone toiletten zijn. 
Een school waar kinderen op jongere leeftijd leren omgaan met computers/elektronica 
Kwaliteit van onderwijs verbeteren om de toekomst van kinderen te garanderen 
Een goed onderwijs is een fundering van de ontwikkeling van een land 
 

1.5 Projectafbakening 

Op dit moment willen we een basisschool bouwen. Aandacht aan kinderen met lichamelijke beperkingen geven. 

Rolstoel toegankelijk gebouwen. Per leslokaal zullen max 25 kinderen les volgen ipv bomvolle leslokalen. 

1.6 Randvoorwaarden 

Kinderen zullen leren goed omgaan met schoolmateriaal. Schoonwater en hygiëne zullen een aandacht krijgen.  

1.7 Relatie met andere projecten en/of initiatieven 

Samenwerking met scholen in Nederland zoeken 
Scholing voor docenten regelen 
Kwaliteit van onderwijs op peil houden 

 

 

2. Risicoanalyse 

 

2.1 Business risico’s 

Fondsen om project af te maken niet kunnen vinden door: 
-minder ervaring in materie 
-niet de goede sponsors kunnen treffen 
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-coronaepidemie e.d 
-onbegrip 
 

2.2 Projectrisico’s 

Ons mooie project niet kunnen realiseren binnen de gewenste termijn. 
 

 

3. Projectorganisatie, inrichting en verantwoordelijkheden 

 

3.1 Interne opdrachtgever 

Naam: Stichting Komera 

Handtekening: BIM 

3.2 Interne projectleider 

Naam: Melchior Bigirimana 

Handtekening: BIM 

 

3.3 Projectgroep leden 

 Rol/functie binnen de projectgroep:  

Naam:   Christa Bierhuis Advies geven en meedenken                                                                   Penningmeester 

   

3.4 Projectfasering 

 Wat: het hek bouwen Wanneer: september 2017(klaar) 

         Begane grond van gebouw1                   September 2018-2019(klaar) 

         begane grond van gebouw2                 September 2018-2019(klaar) 

         hoofdgebouw (dak, deuren en ramen)                 September 2019-2020(klaar) 

         speeltuin(deels gemaakt)                  December 2021 

         eerste verdieping                 Gestaakt door gebrek aan fonds 

         toiletten                 Gestaakt door gebrek aan fonds 
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         Inrichten                 Gestaakt door gebrek aan fonds 

         Open dag                 Gestaakt door gebrek aan fonds 

3.5 Projectactiviteit 

 Wanneer:   

 Activiteit: 
Uitgevoerd 

door: 
Van Tot Resultaat Verantw. 

Fase 1: 

Beschrijving fase als 

bij 3.4 

Bouwen van het hek 
Stichting 

Komera 
9-2017 3-2018 

90% wordt 

vervolgd 
Stichting 

Komera 

Fase 2: 

 

Begane grond Gebouw1 
Begane grond Gebouw1 
Hoofdgebouw 

Idem 4-2018 
12-

2018 
70% wordt 

vervolgd 
Idem 

Fase 3: 

 

Eerste verdieping G1 
Eerste verdieping G1 
Dak hoofdgebouw 
Toilettengebouw 

Idem Gestaakt  
10% wordt 

vervolgd 
Idem 

Fase 4: 

 

Dak gebouw1 
Dak gebouw2 
Dak toiletten 

Idem Gestaakt  0%  Idem 

Fase 5: 

Afwerkingen alle 

gebouwen 
 

Idem Gestaakt  0% Idem 

Fase 6: Inrichten + speeltuin Idem Gestaakt  0% Idem 

Mogelijke 

interventies: 

los van de fase waarin 

het project zich 

bevindt 

Fondsen werven Idem 2022  
fondsenwerving 

acties gevoerd 
Idem 

3.6 Communicatie 

Actie: Uitgevoerd door: Datum: 

Fondsen werven Stichting Komera 10-08-2017 

Fondsen zoeken Stichting Komera 25-02-2018 

Fondsen zoeken Stichting Komera 28-03-2019 

Fondsen zoeken Stichting Komera 2020 -2022 
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4 Projectbegroting 

4.1 Projectbegroting 

Fase I: hek (begane grond van alle gebouwen + waterleiding+ stroom): 20.000 euro (klaar) 

Fase II, III en IV: eerste verdieping van gebouw 1 en 2 + dak hoofdgebouw + toiletten: 70.000euro 

Fase V en VI: inrichten + speeltuin + materiaal= 30.000euro 

Totaal: 120.000euro(aangepast) 

Nog te zoeken: 50.000euro 

 

4.2 Kosten per activiteit 

Activiteit 1 Omschrijving kosten: Euro: 

 

Hek bouwen(klaar) 

Begane grond van alle gebouwen bouwen(klaar) 

Muren hoofdgebouw (klaar) 

Waterleidingeng(klaar) 

Stroom(klaar) 

 

   

   

Totale kosten activiteit 
1 

 Totaal euro: 20.000 

 

Activiteit 2 Omschrijving kosten: Euro: 

 

Eerste verdieping van gebouw 1 en 2 bouwen 

Dak hoofdgebouw maken 

Toiletten bouwen 

 

Totale kosten 

activiteit 2 
 Totaal euro: 70.000 

 

Activiteit 3 Omschrijving kosten: Euro: 

 

Inrichten  

Materiaal kosten 

Speeltuin  

 

Totale kosten activiteit 

3 
 Totaal euro: 30.000 

Totale kosten van het project Euro:  120 000 

Nog te werven Euro 50.000 

 

4.3 Overzicht van de totale projectbegroting 

Totale kosten van het project Euro: 120 000   

Van de totale projectkosten wordt uit eigen middelen gefinancierd: 
Euro:  

50 000 
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Van de totale projectkosten wordt uit de subsidie gefinancierd: 
Euro:  

50 000 
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5. Leerpunten, meerwaarde en projectlogboek 

5.1 Meerwaarde van het project 

Het verschil maken en misschien de wereld verbeteren 

De toekomst aan kinderen van Kajaga geven 

Onderwijs voor alle kinderen met of zonder beperkingen garanderen 

 

5.2 Leerpunten 

Geduld hebben en meer vrijwilligers bijbetrekking voor een groot project 

 

5.3 Nadere of tussentijdse afspraken 

In fasen bouwen 

Blijven naar sponsoren zoeken 
 

5.4 Projectlogboek 

Kortere en haalbaar doelen stellen 

Elk jaar projectactiviteiten evalueren  

Resultaat na 5jaar evalueren en beslissing nemen hoe verder 
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6. Overzicht 

6.1 Overzicht van de kosten van het project(prognose van 2017) 

Fase Verwachte startdatum Verwachte einddatum Totale kostenschatting 

Bouwen van het hek 

Toiletten putten + 

waterleidingen + stroom 
9-2017 3-2019 Euro:  20.000 

Eerste verdieping Geb. 1 
Eerste verdieping Geb. 2 
Hoofdgebouw 

4-2018 
12-2018(deels 

behaald) 
Euro:  15.000 

Eerste verdieping G1 
Eerste verdieping G1 
Dak hoofdgebouw 
Toilettengebouw 

September 2019 
April 2020(deels 

behaald) 
Euro:  40.000 

Dak gebouw1 
Dak gebouw2 
Dak toiletten 

Mei 2020 
juli 2020(niet 

behaald) 
Euro:  15.000 

Afwerkingen alle 

gebouwen 
 

Juli 2021 
Augustus 2021(niet 

behaald) 
Euro:  20.000 

Inrichten + speeltuin Augustus 2022 
September 

2022(niet behaald) 
Euro:  10.000 

Service kosten     20.000 

  Totaal: Euro: 140.000 
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