
Bouw School van Frank start 

 

School voor de winter deels klaar 

 

HOOGEVEEN / RUBYA - De grond voor de School van Frank is bouwrijp gemaakt en 

deze maand wordt er een contract getekend met de aannemer die de school gaat 

bouwen. Eind februari reisde een delegatie naar Tanzania om te bekijken hoe het ervoor 

stond. Dat viel tegen, want door de regen was een deel van een wal weggespoeld. Nog 

diezelfde dag werd met een bulldozer de schade hersteld. 
 
Door Leonora de Vries – Hoogeveensche Courant 
 

Frank Bigirwamungu en Jaap Bargeman van stichting Shoma leggen uit hoe het laatste bezoek aan Tanzania verliep en 

hoe de plannen bijgesteld moesten worden. 
‘Bij het afgraven van de helling (verloop 12 procent) stootten de machines na een meter of vijf op een rotslaag. 

Daardoor kon niet dieper gegraven worden. Door de school te draaien en in de breedte te plaatsen, is er toch genoeg 
ruimte.’ Daar bleef het niet bij. ‘Ondanks eerdere afspraken ontbrak er bij de uitgebrachte offertes van aannemers 

steeds iets. Daarom hebben we de bestaande Nederlandse tekeningen naar een architect in de hoofdstad Dar es Salaam 
gebracht om deze om te zetten naar Tanziaanse begrippen. Dat leverde ook een aangepaste tekening op. Hij had goede 

argumenten en voor een deel nemen we deze aanpassingen ook mee’, vertelt Bargeman. In overleg met deze architect 
is nu een toezichthouder aangesteld die een aannemer gaat uitkiezen. Er zijn twee serieuze kandidaten met een mooie 

offerte. De een bouwt met gebrande stenen en de andere met grotere geperste blokken. De verwachting is dat begin 
mei de bouw van vier klaslokalen begint en dat over drie maanden het eerste deel van de school klaar is. Dat de bouw 

tijdens de regentijd plaatsvindt, is volgens de aannemers juist gunstig, legt Frank uit. ‘Tijdens het droge seizoen moet 
er te veel water aangesleept worden voor de bouw.’ De verlichting zal gebeuren met solarlampen. ‘Vooralsnog, want 

de elektriciteitspalen komen steeds dichterbij. De elektriciteitsmaatschappij is hard aan het werk om een goede 
infrastructuur aan te leggen. Ook de keuken wordt anders uitgevoerd. ‘Er gaat toch gekookt worden op hout. Dat is in 

Rubya goedkoper dan gas. In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Dar es Salaam, daar is koken op gas weer goedkoper.’ 

Inmiddels worden de leerplannen ook al weer door Shoma bestudeerd. ‘We zullen bij de start van het schooljaar in 
januari 2016 er helemaal klaar voor zijn.' 

 

 
 
 


