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1. Huidige situatie

Het klaslokaal is oorspronkelijk gebouwd in 2005 en voldeed destijds aan het 
doel. In de loop der jaren is het klaslokaal door intensief gebruik en 
toegevoegde eisen nu onvoldoende uitgerust om tot 16 kinderen te kunnen 
behandelen die er tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. Het lokaal is te donker 
en er komt te veel stof en vuil binnen via het dak en permanent openstaande 
ramen. Andere ramen zijn om die reden afgesloten, maar dat maakt het 
binnen te donker, waardoor het voor de dove kinderen lastiger is om goed te 
zien wat er gebeurt, vooral op donkere bewolkte dagen.

   

Vanwege de afwezigheid van een  wit plafond is het te donker en komt er veel  
stof naar beneden.

2. Oplossing

Het klaslokaal en de omliggende veranda hebben een plafond en witte verf 
nodig om een lichter interieur te creëren. De verouderde raamkozijnen 
hebben glas nodig en de mogelijkheid om afhankelijk van de 
weersomstandigheden te openen en te sluiten. In het klaslokaal zijn meer 
rekken en afsluitbare kasten nodig, zodat lesmateriaal op de juiste plek kan 
worden opgeborgen.
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3. Doel

De meeste jonge kinderen komen uit afgelegen gebieden en verwaarloosde 
milieus. Zij hebben een goede leeromgeving nodig om zich te kunnen aanpassen 
aan hun nieuwe situatie op school. Kinderen kunnen hier leren communiceren, 
samenwerken en hun omgeving georganiseerd en schoon houden. In een goed 
georganiseerd klaslokaal wordt het ook leuker voor de kinderen om samen te 
leren. Dit zal hen de komende jaren enorm veel helpen bij hun persoonlijke 
ontwikkeling.

4. Implementatie

Het renovatieproject moet als één doorlopend proces worden uitgevoerd. De 
kinderen verhuizen tijdelijk naar een ander klaslokaal, zodat hun eigen klas 
kan worden gerenoveerd. Het is duidelijk dat het niet praktisch is om dit in 
kleine stapjes te doen, omdat ofwel het klaslokaal voor een lange tijd buiten 
gebruik zal zijn, ofwel de kinderen naar binnen en naar buiten moeten worden 
verplaatst, afhankelijk van de werkzaamheden. Dit zou geen haalbare optie 
zijn.

5. Begroting

Hieronder vindt u een gespecificeerd budget om de renovatie van het 
klaslokaal te voltooien. Vanwege de schommelingen van de Tanzaniaanse 
Shilling en extra bankkosten is de wisselkoers vastgesteld op Tzs 2.450 per 
euro.
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Om het klaslokaal en interieur op te knappen en weer geschikt te maken voor 
jonge dove kinderen is het volgende budget nodig.

 Alle financiële donaties zijn van harte welkom. 

 Donaties zijn ook welkom voor een specifiek onderdeel in de begroting 
hieronder. 

 Onderstaande cirkeldiagram toont het verloop van ontvangen fondsen 
ten opzichte van het totaal bedrag wat nodig is om het klaslokaal 
volledig te renoveren.

Omschrijving Aantal
Prijs Totale prijs

Sanitair en electrisch systeem 1 408.16 408.16

Raamkozijnen (200cmx200cm) 8 89.80 718.37

Vensterglas (200cm x 200cm) 8 110.00 880.00

180 2.24 404.08

Gipsplaten plafond (122cm x 244cm) 40 8.98 359.18

kroonlijsten plafond 55 3.27 179.59

Gipspoeder per zak 10 18.37 183.67

Vloerreparaties: zand en cement 1 163.27 163.27

Diverse hardware 1 228.57 228.57

Deurkozijnen en deur 1 195.92 195.92

Kasten en schappen 4 204.08 816.33

Vermaterialen 1 146.94 146.94

Transportkosten materialen 1 61.22 61.22

Ontwerp en toezicht @10% 1 474.53

Arbeidsloon @ 25% van materiaalkosten 1 1,186.33

Onvoorzien 5% 1 320.31

0.00

TOTAAL € 6,726.47

Euro (€)

Raamwerk plafond 
(hout 7.5x5.0x360cm)
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