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Geachte donateur/geïnteresseerde, 
 
Met deze tussentijdse nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond 
de bouw van de school in Rubya – in Hoogeveen en omstreken ook bekend als de “School 
van Frank”.  
 
Bouw van de English Medium Primary School (de “School van Frank”) 
 
Zoals eerder is gemeld heeft het bestuur op dinsdag 24 maart 2015 besloten om de school 
te gaan bouwen. In eerste instantie was het plan om de helft van de school te bouwen. 
Na gesprekken met diverse aannemers bleken er twee (samenwerkende) aannemers te zijn 
die de hele school tegen kostprijs wilden bouwen, waardoor de hele school in één keer 
gebouwd kan worden. We hebben besloten met deze aannemers, Lamech en Paul, in zee te 
gaan. Zij bouwen het casco van de hele school, dus alleen de vloer, de muren en het dak. 
De septic tank wordt ook in de grond geplaatst. De verwachting is dat de bouw over twee 
weken start. 
 
De school zal op een lager punt tegen de helling worden gebouwd. Het stuk grond dat begin 
dit jaar geëgaliseerd is zal nu worden gebruikt voor het opslaan van het bouwmateriaal. Na 
de bouw zal het worden gebruikt als sportveld. 
 
Voorbereidingen voor start van de bouw in volle gang: 
 
Aanvoer van materiaal: 
 
Voor de bouw zijn veel 
materialen nodig: o.a. hout, keien 
en zand. Ook is er water nodig. 
Al deze benodigdheden worden 
met verschillende kiepwagens 
aangevoerd zodat de bouw zo 
spoedig mogelijk kan starten. Er 
zal een grote tank komen voor 
10.000 liter water, die steeds 
gevuld zal worden vanuit 2-3 
tanks van 1.000 liter. 
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Opslagruimte voor bouwmateriaal: 
 
Het materiaal wordt hier veilig opgeslagen. Er komt bewaking om diefstal te voorkomen. 

  

 
 

Er is een dixie gebouwd voor de mensen die op het bouwterrein werken. 
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De school wordt gebouwd met blokken. Deze blokken bestaan o.a. uit aarde, cement en 
water. Een machine perst dit mengsel samen tot blokken, per dag ongeveer 3100 stuks. Om 
de machine efficiënt te bedienen en te zorgen voor aan- en afvoer van mengsel en blokken. 
zijn ongeveer 50 mensen nodig. 
 

 
 

 
 
De komende maanden brengen we u regelmatig op de hoogte van de voortgang van de 
bouw. Ook op de website en op facebook is het proces te volgen. 
 
 
 


