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Onderwijsproject Ntisaw 

Na ongeveer een jaar van voorbereiding met de lokale community en partner Knowledge for 

Children, gaat het Ntisaw project dan nu echt van start! In deze rapportage een kort overzicht van 

de stand van zaken en een fotorapportage. 

Daar gaan we dan! 

Eind 2015 kwam het startsein om te starten met het plannen van de bouw. De afgelopen jaren is er 

al veel gebeurd in Ntisaw. Samen met Knowlegde for Children hebben ze het boekenprogramma 

doorlopen, is er een ouderraad (zogeheten Parent Teacher Association) opgericht en zijn er afspraken 

gemaakt over de bouw van de nieuwe lokalen. Daarnaast heeft het dorp zelf lokale materialen 

(bijvoorbeeld zand, hout en stenen) bij elkaar verzameld om zo ook een steentje bij te dragen aan 

het project. De ouders en kinderen kunnen dan ook niet wachten om te beginnen. 

Vorige maand is het dorp opnieuw bij elkaar gekomen om alles goed door te spreken, hier waren meer 

dan 50 ouders bij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst heeft het dorp aan gegeven meer 

bouwmaterialen in te zamelen of te kopen. De dorpelingen helpen straks mee met onder andere het 

graven, slopen, stenen maken en het transport, voor de bouw van de nieuwe lokalen. 

Divine Maimo, onze projectpartner van Knowlegde for Children, liet weten dat alle ouders erg 

enthousiast waren na de bijeenkomst, omdat het nu echt gaat beginnen.  

Wat gaat er gebeuren? 

De komende maand gaat het dorp materialen inzamelen en stenen maken. Vanaf februari begint de 

inkoop van grote materialen door de aannemer en worden de bouwplannen van de vier nieuwe 

klaslokalen nauwkeurig besproken. In een paar maanden tijd moeten de fundering en de muren van 

de vier klaslokalen met dak en al af voordat het regenseizoen begint. Een ambitieus plan, maar Ntisaw 

gaat ervoor!  

Ook is de capaciteitsopbouw van de ouderraad en leraren, onder meer in beheer van schoolomgeving 

en gezondheidsaspecten nog in volle gang. Binnenkort wordt er ook een leesclub in de school 

opgericht, zodat sommige scholieren meer ondersteuning krijgen in lezen.  

Nog even Ntisaw in het kort 

Op dit moment heeft de basisschool in Ntisaw 239 ingeschreven kinderen en worden zij onderwezen 

door zes leraren. De school heeft zes lokalen, waarvan twee gebouwd door de overheid. De andere 

vier klaslokalen zijn in heel slechte en onveilige staat: de daken lekken, de muren en ramen brokkelen 

af en door alle kieren ligt er veel stof op de grond. De school van Ntisaw heeft het boekenprogramma 

van Knowlegde for Children doorlopen en is er een gezondheidsprogramma opgezet. Door de bouw 

van de nieuwe klaslokalen, zal Ntisaw een veilige plek krijgen om hun kinderen naar school te sturen 

en heeft ouderraad van Ntisaw de juiste basis om goede leraren aan te stellen voor de school.  

  



Foto’s 

Deze foto’s geven goed weer wat de huidige staat is van de klaslokalen: 

 

 

 

 

Muren en ramen brokkelen af, een onveilige situatie: 

 

 



De aannemer loopt een rondje om het gebouw om alles nog eens goed te bekijken: 

 

 

Twee leraressen van de school: 

 

 



Scholieren luisteren naar de leraressen: 

 

Met boeken naar school: 

 



Nieuwsberichten 

Er is een nieuwsbericht over Ntisaw verschenen op onze website:  

Voordat de regen valt 

De diverse gemeenschap Ntisaw, in de North-West provincie van Kameroen, is klaar om te bouwen. 

Bouwen aan klaslokalen voor de jongste kinderen met een gloednieuw dak zonder gaten. 

http://www.livebuild.org/voordat-de-regen-valt/ 

 

Meer foto’s 

Afgelopen januari waren er twee projectvrijwilligers in de buurt en hebben een bezoekje gebracht 

aan Ntisaw. Zij hebben veel foto’s gemaakt en deze zijn hier te vinden. 

 

Video’s 

We hebben een video gemaakt van de bouw van een ander schoolproject van LiveBuild (schoolproject 

Nkeng). Zo is te zien wat Ntisaw te wachten staat in de aankomende maanden! 

 

https://vimeo.com/103045098 

Een impressie van het werk van LiveBuild in de schoolprojecten in Kameroen. 

 

 

http://www.livebuild.org/voordat-de-regen-valt/
https://www.flickr.com/photos/livebuild/albums/72157633439261488/with/24697673061/
https://vimeo.com/103045098

