
 

VLAAMS-RWANDESE VERENIGING  
Vereniging zonder winstoogmerk 

 
 

Project : NS-2008-107  

 

“Renovatie van de klaslokalen van de lagere school van Runaba, Butaro, Rwanda” 
(Rénovation du toit des classes de l’école primaire de Runaba, dans le secteur de 

Butaro, Rwanda, Afrique) 

 
 
1. Narratief verslag 

 
 
Op 8 januari 2010 werd aan de Vlaams-Rwandese Vereniging Umubano een bedrag 
van 12.500 euro toegekend voor de renovatie van klaslokalen van de lagere school 
van Runba, Butaro, Rwanda. 
 
Na aftrek van 2 % opvolgingskosten en bankkosten ontving de verantwoordelijke 
organisatie hiervan 12.237,75 euros of 9.256.175 RWF voor de eerste fase van het 
project. 
 
De werken van afbraak en nieuwe dakbedekking werden behoorlijk uitgevoerd zoals 
op bijgaande foto’s kan worden gezien. He financiële overzicht hierna (punt 2) geeft 
een beeld van de verschillende fasen en de gebruikte middelen. 
 
Een tweede fase van 6.500 EUR wordt verwacht voor de uitvoering van de 
inrichtingswerken nodig voor de duurzaamheid van de infrastructuur. 
 
De eerste schijf werd gebruikt voor de uitgaven nodig voor het demonteren van het 
oude versleten dak (eternitplaten met gaten) en het effectieve herstel van het dak en 
voor de bevestiging van metalen goten. 
 
Blijft momenteel het probleem van de opvang van het regenwater in plastic tanks. 
Verder moeten ook de werkzaamheden inzake ramen en deuren, schilderwerken en 
het herstel van de bevloering plaatsvinden. Deze werken zijn dringend omdat midden 
september het regenseizoen aanvat. 
 
De ramen en deuren van het gebouw dateren van 1965 en zijn aan vervanging toe. 
De vernieuwing ervan zal de schoolmeubilair en didactisch materiaal beter 
beveiligen.  Bovendien zal de opvang van het regenwater zorgen voor een betere 
schoolhygiëne. 



Het herstel van de bevloering en de schilderwerken zullen het esthetische aspect van 
de school verbeteren. 
 
2. Financieel verslag 
 

Nr Beschrijving 
werkzaamheden 

Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaal 

West-
Vlaanderen 

Eigen 
inbreng 

1 Installatie van de werf     130.000 

2 Zelfdragende platen 
28BG 7m lengte 

ml 1.120 5.100/ml 5.712.000  

3 Nok van 2m lengte (25 
BG) 

stuk 35 12.000 420.000  

4 Transport forfaitair  100.000 100.000  

5 Druiplijst in hout stuk 40 3.000  120.000 

6 Metalen goten stuk 55 12.000 660.000  

7 Haken stuk 2.000 150 300.000  

8 Huur laspost + lassen 
goten 

forfaitair 1 300.000 300.000  

9 Eucalyptus + steiger stuk 20 6.000  120.000 

10 Balken in eucalyptus stuk 160 4.300  688.000 

11 Bescherming van het 
gebint met afvalolie 

forfaitair 1 100.000  100.000 

12 Spijkers kg 82 1.600 131.200  

13 Beschermingsmaskers pak 1 30.000 30.000  

14 Toezicht man/dag 45 1.500  67.500 
15 Communicatie kaarten 8 2.500  20.000 

16 Arbeidskrachten contract 1 1.500.000 1.500.000  

 TOTAAL    9.153.200 1.245.500 

 ALGEMEEN TOTAAL    10.398.700 

 
De eerste fase werd uitgevoerd met behulp van de onderneming SETRACO die de 
arbeidskrachten heeft aangeworven voor deze uitvoering. Aldus koste de uitvoering 
ervan 10.389.700 RWF waarvan 9.153.200 werd betaald met de subsidie van de 
Provincie West-Vlaanderen. De overige kosten werden betaald door eigen inbreng: 
1.245.500 RWF.  
 
Voor de facturen verwijzen wij naar het Franse verslag als bijlage. 
 
Voor de Vlaams-Rwandese Vereniging vzw-ngo 
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Lorrie Vandeginste, ondervoorzitter 
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