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Beste GKMT, 

Onderstaand het verslag van de afgelopen 

Sanitary boys. Buitendeuren afgehangen

van de 14 bamboe binnendeuren klaar (

Boarding boys 1. Binnenwanden op

Buitendeuren afgehangen en ven

afwerkvloeren.  

het verslag van de afgelopen maand.  

gehangen en vensters voorzien van aftimmering e

innendeuren klaar (↓). 

innenwanden opgemetseld tot ongeveer 3 meter hoog en gepleis

nsters voorzien van aftimmering en dorpels. Begonnen met storten 
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en dorpels (↓). Acht 

 

en gepleisterd (↓). 

. Begonnen met storten 
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Boarding boys 2. Upperstructure gemetseld en gepleisterd (↓). Randbalk bekist en voorzien van 

wapeningsstaal. Alle trusses geprefabriceerd (↓). 

     

Administration 2. Dak is af (↓) 

     

Library 1. Begonnen met dakdekken, oostzijde klaar (↑). 

Sanitary girls. Gordingen, tengels en veranda overstek gemonteerd. Klaar voor de dakdekkers (↓). 

     

Veranda. Mestelwerk klaar. Aan voorzijde gevuld met in lagen verdicht gravel (↑). Wapeningsnetten 

gevlochten echter nog niet voor hele veranda. Ik wilde voorlopig nog niet verder gaan met het 

storten van de vloeren. De cementprijs is gestegen van KR 55 naar 75 in de afgelopen maand 

vanwege schaarste. Mijns inziens reden te meer om rechtstreeks van de Lafarge fabriek te kopen. De 

prijs is dan KR 64 inclusief transport bij een minimale afname van 600 zakken. Die gaan we zekere 

nodig hebben -en zelfs veel meer dan dat- maar momenteel laat het budget dit niet toe.  

Werktekeningen/Bouwaanvraag. Via Frida hebben we een architect gevonden die bereid is zijn 

stempel te zetten op onze tekeningen (en dus de constructieve verantwoordelijkheid te nemen) 

alvorens we ze indienen bij de planningcommissie. Met hem is afgesproken dat hij hier een 

vergoeding voor krijgt, maar hij wilde geen prijs noemen. In overleg met Mr. Kalima is afgesproken 

dat we hem KR 200 bieden. Echter is het wachten vooralsnog op het plotnummer. Zolang we deze 

niet hebben kunnen de tekeningen niet worden geprint noch ingeleverd. 
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Materiaal. Nochtans bezig met het maken van metselstenen (zie foto↓). De prijzen van hout gaan 

zeer binnenkort stijgen met minimaal 30%. Omdat hout een grote kostenpost is op het geheel 

hebben we besloten, nu de prijs nog relatief laag is, groot in te kopen. De bestelling was een maand 

of vier geleden al gedaan, maar is in etappes de afgelopen maand geleverd (zie foto↓) 

     

Voortgang. Wellicht valt het jullie op dat de bouwsnelheid wat lijkt af te nemen. Hier zijn drie 

redenen voor.  

(1) Personeel. Afgelopen maand hebben we twee contractjongens moeten schorsen voor twee 

weken, vanwege te vaak afwezig zijn en vanwege niet fit (lees dronken) op het werk te verschijnen. 

Bovendien zijn vier jongens continu bezig met het vervaardigen van bakstenen.  

(2) Materiaal. Ook wij hebben gebrek aan cement ervaren en zoals gezegd, de bakstenen waren op. 

De truck is een dag of vier uit de roulatie geweest wegens onderhoud aan de laadbak en de 

generator is een paar dagen niet beschikbaar geweest wegens hetzelfde euvel als de vorige maand.  

(3) Werkzaamheden in het guesthouse. De afgelopen maand heb ik vrijwel iedere dag meerdere 

jongens naar het guesthouse gestuurd voor reparaties ed. die overigens echt niet konden wachten: 

- Naar aanleiding van klachten van gasten hebben we tijdens een steering committee meeting 

besloten de weg van het checkpoint naar het guesthouse te repareren (↓).  

- Een lekkend dak van de computerzaal en een doorgezakt dak van de TV ruimte gerepareerd, totale 

kosten: KR 1411 (↓).  

- Een oplossing gemaakt voor het steeds weer rondslingerende afval achter de keuken, totale koste 

KR 4012 (↓).  

- De looppaden gerepareerd. Deze waren ongewapend, te dun en daardoor ingezakt, dus zijn 

opgehoogd met een nieuwe vloer voorzien van wapeningsnetten. Kosten nog niet precies bekend, 

want nog niet af (↓). 

 

     

     

Vriendelijke groeten, Bram 


