Stichting Rupingh werft fondsen voor de bouw van een basisschool
Inleiding
Stichting Rupingh biedt duurzame hulp aan de bevolking van het
Indonesische eiland Flores. Met behulp van donaties van instanties,
organisaties en particulieren kunnen verschillende projecten gerealiseerd
worden. Stichting Rupingh zet zich in voor de realisatie van een drietal type
projecten, te weten:
1. Waterprojecten
2. Projecten t.b.v. onderwijs (bouw & renovatie)
3. Projecten t.b.v. gezondheidszorg (bouw & renovatie)
Daarnaast biedt stichting Rupingh financiële hulp aan kindertehuizen, onder
andere middels een adoptieprogramma.

Nieuwbouw basisschool SDI Jengok

In het gebied Oost Manggarai is in het dorp Desa Bangka Kantar een
basisschool, die in een zeer slechte staat verkeert. De school heet SDI Jengok.
Er kan nauwelijks verantwoord les gegeven worden. De school wordt bezocht
door 249 leerlingen; het schoolteam bestaat uit vier leraren, vijf leraressen en
één administratief medewerker.

Er zijn drie lokalen van bamboe met een rieten dak, die niet meer gebruikt
kunnen worden. De drie stenen lokalen zijn er ook zeer slecht aan toe.
De overheid heeft een paar jaar geleden een docentenkamer bekostigd,
maar werkt niet mee aan vervanging van de leslokalen.

Stichting Rupingh

Een nieuw schoolgebouw zorgt voor continuïteit van het basisonderwijs in dit
dorp. Stichting Rupingh heeft dan ook besloten de bouw van zes lokalen en
de benodigde meubels financieel te steunen door hiervoor fondsen te
werven. De bamboe lokalen zullen worden afgebroken en de stenen lokalen
krijgen een andere bestemming, zoals bibliotheekruimte.
Werkwijze
Wij zetten ervaren werkers uit het netwerk van onze bouwcoördinator Tarsi
Sjukur in om een school met zes lokalen te bouwen. Het afbouwen zal
geschieden volgens onze hoge kwaliteitsnormen: de muren worden
gepleisterd en geschilderd, op de vloer komen plavuizen. Er worden degelijke
kozijnen en ramen geplaatst en er wordt een plafond gemaakt ten behoeve
van isolatie. Voor de zes lokalen worden tevens schoolmeubelen getimmerd.
De dorpelingen zullen ondersteunen waar nodig en gewenst.
Kosten van het project
De totale kosten van het project zijn begroot op Rupiah 996.790.000.
Omgerekend op basis van de koers van 30 juni 2016 (1 EUR = 14.723 IDR) komt
dit neer op € 67.703,-. Hiervan wordt €52.081 besteed aan de daadwerkelijke
bouw en €15.622 aan de inrichting van de school.

het huidige schoolgebouw met de drie lokalen van bamboe met rieten dak
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Stichting Rupingh

een lokaal van bamboe zonder ramen

het docententeam voor de docentenkamer;
rechts fragment van het stenen schoolgebouw met drie lokalen

een stenen lokaal met lemen vloer, die in de regentijd nat blijft
IS UW INTERESSE GEWEKT? Overweegt u ons financieel te steunen?
Wilt u meer informatie? U stuurt een mail naar INFO@RUPINGH.NL en wij mailen
u de complete projectaanvraag met begroting.
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