PROJECT
MINUWANGAMUWA
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Rennovatieproject van een Basis School in Sri
Lanka
Minuwangamuwa Primary School is in 1946 opgericht. Het is een school in
slechte staat met weinig middelen om de omstandigheden te verbeteren.
Alle kinderen in de directe omgeving krijgen hier echter het basisonderwijs.
Boost Foundation wil samen met haar partners OGD en Futurecare, deze
school renoveren.

Project Minuwangamuwa
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Project Minuwangamuwa
R E N N O VAT I E P R O J E C T VA N
EEN BASIS SCHOOL IN SRI
LANKA

ACHTERGROND INFORMATIE
Adres: Minuwangamuwa, Bopana, Central
province, Sri Lanka
Aantal scholieren: 25
Aantal medewerkers: 6
Aantal klassen: 6 in totaal. 1 kleuter klas en
groep 1 tot er met 5.
De Minuwangamuwa Primary School is
gelegen in het dorp Bopana, in de Centrale
Provincie van Sri Lanka. Dit is een zeer
afgelegen gebied. Er leven ongeveer 45
families in een straal van 2 km rondom de
school. De lokale overheid heeft momenteel
weinig interesse in deze school. Dit heeft er
onder andere toe geleid dat de school van 2001 tot 2003 gesloten was.

FUTURECARE: PARTNER NGO IN SRI LANKA
Voor dit project werken we samen met Futurecare te Kandy, vertegenwoordigd door Ramani Smits en
Sameera Bandara. Ramani van Futurcare heeft de situatie van de Minuwangamuwa Primary School
beoordeeld en als onacceptabel bevonden.
“We believe education is society’s most important public investment. A first-class education prepares these
students to be the next generation of active citizens, good parents, and community leaders. To ensure that all
students have equal access to educational resources, Future Care operates to provide better school facilities and
supplies to these schools and the children with your kind help”… Futurecare

DOEL VAN HET PROJECT
Boost Foundation voorziet Futurecare van projectleiding, vrijwilligers en de financiering van
€18.627,-, zodat Futurecare Minuwangamuwa Primary School volledig kan renoveren.
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Situatieschets
Momenteel heeft de school een toegewijde schooldirecteur en medewerkers die er de afgelopen jaren hard
aan hebben gewerkt om de school op te bouwen en te verbeteren. Ze hebben echter ons om hulp gevraagd.
Momenteel is de staat van het schoolgebouw en terrein erg slecht. We waren na ons bezoek geschokt dat het
mogelijk is om les te geven met zulke gebrekkige faciliteiten. Er zijn diverse gebreken die aangepakt dienen
te worden. Deze zijn in 4 hoofdthema’s onder te verdelen:
1.
2.
3.
4.

De toegangsweg en ingang.
Watervoorziening en toilet.
Het schoolgebouw.
Speel en lesmaterialen.

DE TOEGANGSWEG EN INGANG






De aanloop tot de school is oud, onveilig en versleten.
De oprit is onverhard en niet voorzien van een gedegen afwatering.
Er is een zwaargehavende halve toegangspoort.
Ook het resterende hekwerk is zwaar beschadigd.

WATERVOORZIENING EN TOILET





Er zijn momenteel 384 scholen in de Centrale Provincie die geen watervoorzieningen hebben.
Minuwangamuwa Primary School is daar één van. Het verkrijgen van water is een primair
probleem. De watervoorziening bestaat momenteel uit een grote regenton die de regen opvangt die
op het dak valt.
Het regent slechts 6 maanden per jaar in Sri Lanka. Tijdens de droge maanden dienen de kinderen
zelf emmers water mee te nemen van huis.
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De aanwezige toiletten zijn in slechte staat.
Er is geen was of schoonmaak faciliteit, zoals een wasbak met stromend water.

SCHOOLGEBOUW











Het schoolgebouw is oud en in erg slechte staat. Hoewel het gebouw redelijk recent van een nieuw
dak is voorzien zijn er diverse zaken die aangepakt dienen te worden.
De vloer van het schoolgebouw is in slechte staat. Op sommige plekken is de bewapening zichtbaar.
De meeste ramen zijn niet voorzien van glas, maar een stalen rasterwerk om onder andere grote
beesten buiten te houden. Deze rasters zijn op meerdere plekken verroest en beschadigd.
De muren zijn op meerdere plekken versleten en missen zelfs stenen. Ook is de verf overal
afgebladderd.

De afwatering doormiddel van betonnen geulen rondom om het gebouw is versleten.
De dakgoot mist op meerdere plekken. Dit zorgt voor erg veel wateroverlast tijdens de moeson.
De deuren en ramen van het schoolgebouw zijn in slechte staat. Ook zijn ramen voorzien van glas op
meerdere plekken gebroken.
Momenteel zitten de klassen verzameld in 1 grote ruimte zonder goede afscheiding. Dit maakt
lesgeven erg lastig en vraagt erg veel concentratie van de leerlingen.
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SPEEL- EN LESMATERIALEN







Het schoolplein is leeg en niet vlak. Er zijn geen speeltoestellen aanwezig, behalve 4 half
ingegraven oude autobanden. Hierdoor is het vrijwel onbruikbaar voor de 25 kinderen die
dagelijks op school zitten. Kinderen moeten kunnen spelen in een leuke veilige omgeving.
Er is een bibliotheek aanwezig, echter worden de boeken momenteel bewaard in oude
boekenkasten. Tevens is er niet de mogelijkheid om rustig een boek te lezen.
Het meubilair in de school, zoals stoeltjes en tafeltjes voor de leerlingen, is erg oud en versleten.
Ook basis lesmateriaal zoals whiteboards en markers ontbreken. Dit zien wij als essentieel om
goed les te kunnen geven en zijn hard nodig.
Kinderen hebben schoolspullen nodig, zoals pennen, potloden, notitieblokken, schriften,
tekstboeken, werkboeken, linialen, geodriehoeken, tassen, schoenen, schooluniformen. De ouders
van de kinderen zijn arm. Hierdoor zijn zij niet in staat om schoolspullen voor de kinderen te
kopen.
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Project
SCOPE
Voor de bouw worden lokale materialen gebruikt en lokale mensen uit het dorp, aangestuurd door onze
partner FutureCare. FutureCare wordt ondersteund door de projectleiding van Boost Foundation die scope en
resultaten bewaakt. Scope van het project is het volgende:
















Het aanleggen van een met muur verstevigde oprit met afwatering.
Het hek bij de ingang renoveren (met gaas).
Het aanschaffen en plaatsen van een nieuwe poort.
Aanleg nieuwe watervoorziening.
Renoveren toiletgebouw en aanleg wasbak en kraan.
Vloer schoolgebouw renoveren.
Nieuw rasterwerk voor in de raamkozijnen.
Muren en afwatering schoolgebouw renoveren en verven schoolgebouw.
Renoveren dakgoot schoolgebouw.
Renoveren deuren en herstellen van ramen.
Plaatsen van scheidingswanden.
Het herstellen van het schoolplein en plaatsen van speeltoestellen.
Aanleg bibliotheek.
Aanschaf/herstel meubilair en inrichting lokalen.
Aanschaf van schoolartikelen en lesmateriaal (optioneel).

We starten met het herstel van de oprit en ingang van het schoolterrein. Dit is ook nodig voor de aanvoer van
materiaal voor het verdere project. Voor de aanloop tot de school moet een mooie oprit met een goede
toegangspoort gemaakt worden. Tevens dient er afwatering aangelegd te worden en dient de oprit
verstevigd te worden met een muur om schade door de jaarlijkse hevige regenval te voorkomen. Ook wordt
een gedeelte van het hekwerk hersteld.
Daarna willen we de watervoorziening aanpakken. Het is mogelijk om boven de school hoger op de
berghelling een bron aan te leggen. Deze verbinden we via een waterleiding met een opvang reservoir.
Deze zal worden aangesloten op een aan te leggen wasbak en de toiletten. Tevens willen we de toiletten
renoveren.
Vervolgens gaan we gefaseerd het schoolgebouw zelf renoveren. Als eerste wordt de gehele vloer
gerepareerd. We repareren en/of vervangen het stalen rasterwerk. De muren worden opnieuw gestukt en in
de verf gezet. De afwateringsgeulen worden hersteld. Het dak wordt voorzien van een nieuwe dakgoot. De
deuren worden gerepareerd, het glaswerk wordt vervangen en waar nodig pakken we ook de kozijnen aan.
De grote ruimte waar wordt lesgegeven wordt doormiddel van houten tussenwanden in individuele
klaslokalen ingedeeld.
Als laatste wordt het schoolplein volledig opgeknapt. Hierbij wordt gelet op de veiligheid, bruikbaarheid en
het uiterlijk. Tevens worden er speeltoestellen geplaatst. Ook wordt de bibliotheek van nieuw meubilair
voorzien, plaatsen we een whiteboard en repareren en/of vervangen het meubilair. Mocht er budget
overblijven, dan schaffen we extra schoolartikelen en lesmaterialen voor de leerlingen aan.
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KOSTENRAMING
Item
Toegangsweg en ingang
Watervoorziening
Renovatie vloer
Vervanging raam rasters
Renovatie muren, afwatering,
goten en ramen
Plaatsing scheidingswanden
Aanleg schoolplein en
speeltoestellen
Aanleg bibliotheek en
inrichting klaslokalen
Risico afdekking

Product Code

Raming

300
400
500
600
700

€ 1.620,€ 1.780,€ 1.830,€ 1.620,-

800
900

€ 1.570,€ 1.150,€ 1.245,-

1000
€ 1.240,-

Post onvoorzien (25%)
Wisselkoers (5%)

€ 3.014,€ 603,-

Materialen (10%)

€ 1.205,-

Arbeid

€ 1.750,-

Totaal

€ 18.627,-

Op basis van onze ervaring en die van Futurecare hebben we een aantal posten opgenomen om risico's af te
dekken. Eventuele overgebleven financiële middelen kunnen naar keuze:
1. worden teruggestort op de rekening van de sponsor
2. worden omgezet in schoolartikelen en/of lesmaterialen
3. in een fonds worden geplaatst voor noodhulp in Sri Lanka. (bij overstromingen e.d.)
Voor elke uitgegeven euro verzamelt Boost Foundation bewijslast in de vorm van kwitanties waar mogelijk, of
getekende vouchers van de ontvangende partij.

PROJECTVOERING
Het project wordt uitgevoerd in een 11 tal sprints. Voor elk sprint is een budget en stappenplan, hierover
wordt tweewekelijks gerapporteerd en de uitkomsten op de website van Boost Foundation
(www.boostfoundation.eu) gepubliceerd.
Werken in sprints in een productgerichte benadering zorgt voor kleine werkpakketten die elk een
toegevoegde waarde leveren voor de kinderen. Aan het begin van elke sprint worden de materialen gekocht
en aan het eind van elke sprint de lokale arbeiders betaald. (tenzij vrijwilligers het werk doen)
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DP nr

Description

000

110

Financials and Contracting
Financial rules
Project governance in place
Scoping and Selecting
Visit and photo's

111

Meeting with locals

10
12
100

200
210
213
300
311
312
313
314
400
410
411
412
413
500
510
511
512
513
600
610
611
612
613
700
710
711
712
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Contracts
Explain contract to Local NGO
Sign Contract and return copy
Install Water System
Buy Materials
Instruct workers
Check completion
Pay Workers
Install and repair Toilets
Buy Materials
Instruct workers
Check completion
Pay Workers
Repave entrance to school
Buy Materials
Instruct workers
Check completion
Pay Workers
Rebuild Staircase
Buy Materials
Instruct workers
Check completion
Pay Workers
Build Library
Buy Materials
Instruct workers
Check completion

%
completion
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Status
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Comments / Date of
completion

Project Minuwangamuwa
713
800
810
811
812
813
900
910
911
1000
1010
1011
1100
1110
1111
1113
1114
1115

Pay Workers
Build Playground
Buy Materials
Instruct workers
Check completion
Pay Workers
Childrens school supplies
Buy Supplies
Hand out Supplies (photo)
Teaching Equipment
Buy Equipment
Install Equipment
Closing Project
Photo Evidence

G

Evaluation from School
Project Evalution Boost
Closing Financial Report

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Newsletter and Report to
funder

0%

G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

EVALUATIE
Na afloop van het project wordt een uitvoerige evaluatie gedaan met de betrokkenen stakeholders. Verder
worden foto’s gemaakt van de resultaten van het project en een laatste balans opgemaakt.

COMMUNICATIE
Steeds meer partners hechten waarde aan positieve bijdrage leveren aan de omgeving (corporate
responsibility). Na afloop van de Evaluatie wordt breed gecommuniceerd over alle sociale media kanalen en
wordt een persbericht verspreidt, waarbij wij onze partners associëren aan onze stichting en de resultaten.
Marketing van de partner kan hierin, indien gewenst, een rol in spelen. Dit om zo maximaal een win-win te
creëren.
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Boost Foundation
Boost Foundation is in 2016 opgericht door een 7tal gemotiveerde professionals die een positieve bijdrage
willen leveren aan de wereld en iedereen waarmee ze zaken doen. Onze kenwaarden, doelstelling, belofte
en ultieme doelstelling zijn hieronder weergegeven.

De doelstellingen van Stichting Boost is opgenomen in artikel 2, lid 1 van de statuten en luidt samengevat als
volgt:

Het selecteren van humanitaire- en milieuprojecten wereldwijd. Het ondersteunen van de
non-profit organisaties en andere algemeen nut beoogde instellingen die deze projecten
uitvoeren met een hoge mate van efficiëntie. De ondersteuning in de vorm van, maar niet
beperkt tot kennis, inspanning door vrijwilligers, natura en/of van financiële aard.

Met haar doelstellingen beoogt Stichting Boost het algemeen belang te dienen

AFWEZIGHEID VAN WINSTOOGMERK
Stichting Boost heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2, lid 3 van de statuten en uit de feitelijke
werkzaamheden.

Stichting Boost streeft niet naar winst omwille van de winst zelf.

Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan
haar doelstellingen.

Pagina 10

Project Minuwangamuwa

BELEID
Stichting Boost staat voor volledige transparantie en biedt via de website inzicht in alle hieronder genoemde
werkzaamheden, bestedingen en wevingen van gelden, het vermogen.

Te verrichten werkzaamheden
Stichting Boost verricht de volgende werkzaamheden…

-

Selecteren van (buitenlandse) instellingen, of goede doelen die uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend het algemeen goed beogen.
Financieren, managen, monitoren van projecten en rapporteren over de voortgang
van bovengenoemde instellingen zoals benoemd in het strategisch plan.
Faciliteren, promoten, organiseren en invullen van vrijwilligerswerk ten behoeve van
instellingen of interne zaken.

Door beoogde instellingen, projecten of goede doelen in contact te brengen met vrijwilligers en donateurs.
Specifiek door

-

-

-

De beoogde instelling of goede doel te toetsen en selecteren aan de hand van onze
selectiecriteria zoals vermeld op onze website www.boostfoundation.eu.
Aan de hand van Agile en Scrum methodieken projecten te managen in korte
overzichtelijke iteraties of werkpakketten. Een iteratie en omvat alle noodzakelijke
taken: planning, analyse, ontwerp, toetsing en rapportage. Het is de bedoeling om na
iedere iteratie iets bruikbaars op te leveren. Aan het eind van de iteratie wordt het
product getoond op onze website, getoetst en het product en proces beoordeeld. De
resultaten van alle projecten wordt minstens maandelijks gerapporteerd aan de hand
van onze KPI (Key performance indicators) dashboard. Deze is te vinden op onze
website www.boostfoundation.eu.
Vrijwilligersplekken te creëren bij de beoogde instellingen of goede doelen.
Vrijwilligers werven en selecteren aan de hand van onze selectiecriteria zoals
vermeld op onze website www.boostfoundation.eu.
Onze organisatorische verantwoordelijkheden uit te voeren aan de hand van ons
strategisch plan.

…draagt Stichting Boost bij aan de doelstellingen zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.
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KvK Nummernummer: 65559975
RSIN/fiscaal nummer: 856162000
Contactgegevens:
Stichting Boost Foundation
t.a.v. Secretaris Erudini Smits
Wagenaarstraat 16
NL-1601 LH Enkhuizen
T: +31681463975
E: info@boostfoundation.eu
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Signed in threefold
Namens FutureCare

Naam

Ramani V. Smits

Datum

Functie

Bedrijfsleider

Plaats

Kandy

Namens Stichting Boost Foundation.

Naam

Ian Upton

Datum

Functie

Voorzitter

Plaats

Namens Stichting Boost Foundation.

Naam

Justin Sloove

Datum

Functie

Penningmeester

Plaats
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