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PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

 

Finalització i millora de 4 de les 9 aules i lavabos inacabats i en situació 

deplorable d’una escola de primària del poblat rural de Dzivani (al sud-

est de Kènia); construcció d’una sala de mestres i una recepció per 

l'escola, que té una capacitat de 500 alumnes aproximadament. 

Adquisició d’equipament adequat per l’escola, millora dels seus lavabos i 

construcció d’una biblioteca escolar annexa al l’edifici.   

________________________________________________________________________ 

OBJETIUS PRINCIPALS 

 

 Millora i ampliació de les instal·lacions escolars en zones rurals; 

 Millor i més equitatiu accés a l’educació en zones rurals; 

 Ampliació de recursos educatius per millorar la qualitat de l’ensenyança; 

 Oferir espais adequats per fomentar els hàbits d’estudi;   

 Oferir il·luminació suficient per tal d’estendre el període d’estudi;  

 Oferir espais per a què l’equip docent pugui exercir les seves funcions escolars 

adequadament (programar lliçons, corregir, preparar activitats docents, reunir-

se i coordinar-se amb altres mestres…)  
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1. Resum executiu 
 

Aquest informe proporciona un panorama complert de les activitats 

realitzades i els resultats obtinguts en el marc del Projecte Millora escola i 

biblioteca escolar a Dzivani (Kènia), que ha rebut el recolzament i 

financiació de l’Ajuntament de Figueres a través del Consell de 

Cooperació i Pau.  

 

Durant el període de l’informe, el projecte ha contribuït a millorar i 

aconseguir canvis positius en les vides dels alumnes, pares i mestres de la 

comunitat de Dzivani. Tots ells han pogut constatar els bons resultats de la 

feina feta en equip, de la participació en projectes educatius i de sentir-

se partíceps de la lluita per un futur millor per als seus fills, basada en la 

millora de les infraestructures i qualitat educativa de la seva escola rural. 

D’aquesta feina en equip n’han tret esperances, forces i energies 

renovades i moltes moltes ganes de continuar lluitant per millorar cada 

cop més la seva escola fins al punt de sentir-se’n molt orgullosos.  

 

L’any 2013 ja vam començar a participar en alguns projectes per aquesta 

mateixa comunitat d’estudiants, pares i professors, amb el projecte 

Dzivani For Life de prevenció de la SIDA, i l’entrega de material escolar i 

un panel solar per l’escola, que va ser rebut amb molta il·lusió i, de 

l’entrega del qual en van sorgir algunes promeses. L’escola està 
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localitzada en la localitat de Gandini (Kinango District), on competeix 

amb altres 23 escoles. Després de la realització de l’examen de final de 

primària (KCPE) de 2013 per part dels seus estudiants de 8è, van quedar 

en vuitena posició d’entre les 23 escoles restants.  

 

Un cop rebut el panell solar, els mestres i directius de l’escola ens van fer 

la promesa que aquesta entrega portaria grans canvis a l’escola i al seu 

rendiment. I hem d’esmentar amb molta alegria que van mantenir la seva 

promesa amb creixos. A finals de 2014, l’escola va passar de vuitena 

posició a segona, amb les notes més altes de tota la comarca. Tot i haver 

estat entre les més pobres i precàries de la zona, han demostrat, una 

vegada més, que aquesta comunitat és diferent, que tenen unes ganes 

de treballar, lluitar i millorar incansables. I per aquest motiu els hem hagut 

de felicitar amb molta alegria i hem acabat els nous projectes i noves 

entregues de material amb molta satisfacció i amb una nova promesa: 

arribar a la posició número 1 l’any 2015. I obviament, nosaltres també els 

hem fet una promesa: la de seguir lluitant per millorar encara més la seva 

escola, en especial, per acabar la biblioteca que no es va poder dur a 

terme aquest any per falta de fons, però les parets de la qual ja han 

començat a enlairar-se. 

 

• Més de 500 nens i nenes, els seus respectius pares i familiars i tot l’equip 

docent de l’escola s’han vist beneficiats per aquest projecte, basat en la 

finalització de 4 aules, la construcció d’una sala de mestres, una 

recepció, una oficina pel director i uns lavabos, a més de l’entrega de 

equipament escolar com taules, bancs, cadires, llibres, panel solar, guix, 

calculadores, bolígrafs, arxivadors, mostres d’exàmens, guies del 

professor, etc.   

 

                         

 

• Tanmateix, de l’execució d’aquest projecte en va sorgir un de nou: la 

creació d’un grup de dones emprenedores format per 21 vídues, mares 

d’alumnes de l’escola, que pateixen grans dificultats per tirar endavant 

els seus fills. Després de valorar molt la seva participació en el projecte, ja 

fos a pintar, netejar o treure ciment de les finestres, els membres de 

l’associació Children of Africa van decidir donar un cop de mà a aquesta 

comunitat de mares, després que ens convoquessin en una reunió junt 

amb els mestres per explicar-nos la seva situació econòmica i familiar per 

veure si podiem ajudar en alguna cosa. Vam decidir parlar amb els dos 
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antics grups de dones d’una població veïna, que es van oferir de seguida 

a donar formació al nou grup i ensenyar-les a cosir bosses i bolsos amb els 

“lesos” (teles africanes) que normalment porten de vestimenta. Children 

of Africa va oferir els recursos econòmics inicials per comprar les primeres 

teles, fils, cremalleres i estris necessaris per dur endavant el projecte i ens 

vam comprometre a vendre part de la seva producció en els actes 

solidaris que organitzem durant l’any a Catalunya i altres parts d’Espanya. 

 

Per altra banda, un habitant del poblat veí amb coneixements de 

marketing, va oferir una xerrada informativa als tres grups de dones sobre 

com podien comercialitzar els seus productes a Kènia mateix, en diversos 

festivals que se celebren al llarg de l’any, com registrar el grup al govern 

per tal de rebre subvencions i ajudes i els va donar consell sobre com 

treure el màxim rendiment d’aquesta nova formació. 

 

D’aquí a tres mesos hi ha prevista una avaluació de l’evolució i feina del 

grup per poder ajudar-les més adequadament i seguir assessorant. 

 

               

 

• Com a resultat indirecte del projecte, més de 30 persones de la zona 

van obtenir feina remunerada durant tots els mesos que va durar el 

procés, la qual cosa també va beneficiar a les families de tals treballadors 

 

L’Associació de Voluntaris Children of Africa, junt amb l’associació local 

CODAK, en nom dels alumnes, pares i mares i mestres de l’escola de 

Dzivani, agraeix a l’Ajuntament de Figueres i al Consell de Cooperació i 

Pau la seva generosa contribució.  
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2. Perfil del País 

 

1.1. KÈNIA 
 

La República de Kènia és un país de 

l’Àfrica sub-sahariana que limita amb 

Somàlia, Sudan del Sud, Tanzània, 

Etiòpia i Uganda. Té 44 milions 

d’habitants i ocupa el lloc 148 de 187 

països, segons l’Índex de 

Desenvolupament Humà (IDH), amb 

més d’un  50% de la seva població 

vivint amb menys d’un dòlar al dia, un 

40% d’atur i un PIB/ Càpita de 1,700 dòlars (el d’Espanya és de 32.545 

dòlars). 

Kènia té una esperança de vida de 57 anys al néixer, el 67% de la seva 

població és rural i es dedica a l’agricultura de subsistència. 

  

La mala gestió dels recursos del país per part dels seus governants minen 

les esperances de veure’l com un dels motors del desenvolupament de 

l’Àfrica  sub-sahariana, en especial, degut a la poca atenció que es 

dedica a l’educació, els mestres i les infraestructures educatives que, per 

la seva precària situació, només aconsegueixen els ciutadans continuïn 

escolaritzats una mitjana de 7 anys. L’accés a secundària és molt escàs i 

només un molt reduït nombre d’estudiants aconsegueix arribar a estudis 

universitaris o terciaris.   

 
 

DZIVANI VILLAGE – KINANGO DISTRICT – KWALE COUNTY 
 

Dzivani és el nom que rep una de les 

poblacions principals de la comarca 

de Gandini, en el comptat de Kwale, 

a Coast Province i dins el districte de 

Kinango, un dels districtes més 

pobres del país. 

  

De les tres poblacions principals de 

la comarca de Gandini (Tsunza, 

Lutsangani i Dzivani), Dzivani és la 

més pobre de totes. Dzivani compta 

amb una població d’uns 6,000 

habitants totalment basada en 

l’agricultura de subsistència, amb una escola que estava en pèssimes 

condicions, amb manca d’aigua potable i electricitat, i els seus habitants 
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ni tan sols tenen fàcil accés a la salut i sanitat, ja que el centre de salut 

més proper es troba a Lutsangani, a 8 km de distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          
Voluntaris de Children of Africa a l’escola de Dzivani el juliol de 2012 

 

3. Informació sobre el projecte 
 

3.1 Antecedents del projecte i objectius 
 

Un dels objectius de la Vision 2030 proposats pel Govern de Kènia és la 

millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans basat en la inversió de 

capital i recursos en tres gran pilars de la societat keniana, entre ells (i el 

que considerem esencial) l’educació. El Govern de Kènia es proposa 

invertir en la construcció de nous instituts i en rehabilitar i millorar els ja 

existents. 

 

Malgrat tot, molts pobles rurals (més del 60% són rurals) no han vist encara 

cap intent de canvi en les seves escoles, mentre que el Govern s’ha 

centrat pràcticament en campanyes propagandístiques i força inútils pels 

seus ciutadans, com per exemple la implantació d’ordinadors a les aules 

de les escoles per establir un nou sistema informàtic en l’educació, sense 

tenir en compte que més del 70% de les escoles del país estan 

desprovistes d’electricitat, xarxa, o infraestructures tan bàsiques com 

aigua corrent o material didàctic i llibres. 

 

Per aquest motiu, Children of Africa i CODAK van considerar de vital 

importancia seguir lluitant per millorar algunes d’aquestes escoles en 

situació precària i ajudar a que els seus alumnes puguin competir amb 

estudiants de les ciutats, que són els únics que solen rebre formació i 

recursos educatius suficientment decents com per accedir a secundària 

o a la universitat en un futur. 

 

Després d’observar d’aprop la comunitat educativa de Dzivani i veure les 

ganes de canvi dels seus participants, després de treballar conjuntament 

amb ells el 2012 i el 2013 i poder constatar que són una comunitat 

participativa, involucrada i compromesa, vam mantener vàries reunions 

amb els pares i mares dels alumnes i amb l’equip directiu de l’escola per 
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veure quines eren les seves prioritats i necessitats més urgents i plantejar-

nos la recerca de recursos econòmics per tal de donar un cop de mà a 

l’associació local CODAK (la que s’encarrega d’escriure i desenvolupar 

aquest tipus de projectes per la zona) a millorar la situació d’aquesta 

escola en particular. 

 

D’aquestes reunions en va sorgir la necessitat imminent d’acabar algunes 

de les aules de l’escola, de construir una sala de mestres on l’equip 

docent pogués dur a terme la seva tasca educativa amb condicions 

(corregir exàmens, preparar classes, organitzar material dels alumnes, fer 

tutories, coordinar-se, reunir-se, etc.), una recepció on rebre els pares, i 

una oficina pel director, a més de la construcció d’uns lavabos i 

l’adquisició d’equipament educatiu com per exemple llibres, un panell 

solar, calculadores, guix, esborradors, bolígrafs, taules i bancs, etc. 
 

Objetiu general 
 

El principal objetiu del projecte és millorar les infraestructures i recursos 

educatius de les zones rurals de Kenya, per tal de millorar la qualitat 

educativa en general i ajudar els alumnes a adquirir les capacitats 

necessàries per accedir a estudis secundaris o universitaris i poder millorar 

el futur del seu país.  

 

3.1.1. Estratègies i activitats 
 

El projecte s’ha implementat a través de tres fases principals: 

 

1. Construcció del bloc administratiu de l’escola, compost de sala de 

mestres, recepció i oficina del director (juliol, agost i setembre 2014) 

 

2. Finalització de 4 aules de les 9 que es van identificar com a 

inacabades o en estat deplorable i construcció d’un bloc amb 4 lavabos 

(agost, setembre, octubre 2014) 

 

3. Pintura dels edificis i adquisició de material didàctic, mobles i panell 

solar (novembre i desembre 2014) 

 
 

3.2. Resultats del projecte 
 

Aquests són els resultats globals del projecte a curt plaç: 

 

- S’ha millorat la qualitat educativa de l’escola, s’ha incrementat la 

predisposició i les ganes de treballar de l’equip docent en general i s’ha 

despertat una actitud molt positiva dels estudiants vers l’escola, que se la 

miren amb més esperances pel seu futur. 
 

- Els estudiants i pares es mostren més segurs i confien en la tasca dels 
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seus mestres, a més de valorar molt positivament la millora de les 

infraestructures i els recursos educatius dels que ara disposaran els seus 

fills. 

 

- L’organització de la tasca docent s’ha vist potenciada i els mestres 

confien en que els resultats i el rendiment dels alumnes en sortiran 

reforçats. 

 

 - Del projecte inicial n’ha derivat un de nou de dimensió social: la 
fundació del Dzivani for Life Women’s Group, un grup de dones 

emprenedores que inclou 21 dones vídues, mares d’alumnes de l’escola 

que han mostrat ganes de seguir cooperant d’alguna manera i d’unir-se 

per millorar el futur dels seus fills. 

 

-  Els alumnes de Dzivani gaudiran d’una educación de més qualitat i els 

mestres mostren moltes ganes d’oferir-la. 

 

- Els membres de la comunitat, incloent pares i líders, s’han mobilitzat per 

la infància i per millorar l’educació.  
 
 
3.3. Seguiment i futurs plans de treball 

 

És necessari un seguiment adicional per assegurar la funcionalitat i la 

gestió correcta del projecte del que CODAK (en el terreny) i Children of 

Africa (desde Figueres i amb vàries visites al terreny que es faran durant el 

2015) es fan responsables i es comprometen a dur a terme.   

 

Per experiències anteriors i per informacions rebudes a través de membres 

de la comunitat, és sabut que l’apropiació indeguda de material escolar i 

la mala utilització del mateix és una pràctica no poc habitual a Kènia. Per 

això, malgrat no tenir antecedents ni informació relacionada sobre 

l’escola de Dzivani, les associacions CODAK i Children of Africa volen 

garantitzar el bon ús dels recursos aportats, i per això, es comprometen a 

fer-ne un seguiment, mantenint comunicació amb l’equip docent i els 

diversos membres de la comunitat escolar involucrats i organitzant vàries 

visites a l’escola al llarg de l’any 2015 i següents. 

 

Tanmateix, cal un seguiment proper del procés evolutiu del grup de 

dones emprenedores que ha sorgit arran d’aquest projecte i que inclou 

mares d’alumnes de l’escola. Per això, membres de l’associació local 

CODAK, les reunirán varis cops a l’any per rebre’n informació, per 

assessorar-les i per recollir part de la seva producció que faran arribar a 

Children of Africa via postal. 

 

Els fons aconseguits a través de les ventes d’aquesta producció en els 

diversos esdeveniments solidaris que organitza l’associació s’entregaran 

en mà al grup de dones en la propera visita de membres de l’associació 
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a mitjans o finals d’any i s’hauran d’utilitzar íntegrament en projectes 

comuns que beneficiin de manera global al grup sencer amb l’objectiu 

de fer-se autònom i autosuficient. Les dones no podrán disposar dels 

beneficis obtinguts de manera individual fins al segon any de creació. 

Aleshores, si el grup ha emprès tasques que els aportin beneficis constants 

i autonomia, els membres del grup, podran sol·licitar microcrèdits 

individuals, si els fons acumulats ho permeten. 
 

4. Valoració del projecte per part de la comunitat 

educativa de Dzivani 

 
Aquí sota adjuntem un resum de la valoració, l’agraïment i peticions 

d’ajuda per projectes futurs que ens han fet arribar els membres de 

l’equip docent de Dzivani per continuar millorant la qualitat educativa de 

l’escola: 

 

El director de l’escola de Dzivani informa que ha notat que, com a 

resultat dels projectes amb els que hem treballat conjuntament amb ells i 

l’associació CODAK, els estudiants, mestres i pares es mostren molt 

motivats des que vam començar a treballar plegats. El rendiment escolar 

ha millorat notablement com a resultat del primer panell solar que se’ls va 

entregar com a premi del concurs Dzivani for Life el 2013, ja que han 

pogut organitzar grups de treball amb estudiants de vuitè que han pogut 

rebre lliçons extres als vespres. Estan segurs que el segon panell solar, els 

llibres, la voluntat d’ajudar-los i la millora de les seves infraestructures són 

les raons que hi ha darrera la gran millora de les notes dels seus estudiants 

durant l’últim examen oficial (selectivitat de primària) del KCPE (Kenyan 

Certificate of Primary Education), resultats que no havien estat tan alts des 

de feia més de 10 anys. 

 

De la classe de 8è de 2014, composta de 41 estudiants, només 3 no han 

aconseguit entrar a secundària. Han aconseguit una nota mitja de 288 

sobre 500, aconseguint la segona posició entre les 23 escoles de la 

comarca. 

 

Els pares també es mostren molt motivats i tenen moltes ganes d’ajudar 

amb el que faci falta. 

 

Entre les seves necessitats i plans de futur hi ha: 

- La construcció d’aules extres per poder reduir la ràtio del seu 

alumnat, que per ara segueix per sobre de 60 per aula. 
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- Fer una tanca al voltant de l’escola per mantenir-la més neta i 

segura, amb una portalada a l’entrada. 

- Voldrien disposar d’alguna instal·lació que els permetés internar o 

oferir allotjament a estudiants dels nivells superiors, ja que en 

l’actualitat, la majoria passen la nit a l’escola, sobretot, en èpoques 

d’exàmens, però dormen en una aula al terra, sobre estores. 

- Els agradaria que a algun mestre se li oferís la oportunitat de rebre 

més formació, ja que molts no estan ben preparats. 

- També ens demanen que pensem en aquells estudiants que no 

tenen res a casa i que, com a conseqüència, rendeixen molt 

menys, potser tenint-los en compte en el nostre programa 

d’apadrinaments. 

- Els agradaria que els ajudéssim a aconseguir els fons necessaris per 

acabar de construir la biblioteca escolar començada i equipar-la. 

- Per últim, es comprometen a millorar encara més el seu rendiment i 

resultats i creuen que poden arribar a preparar als seus alumnes per 

tal d’assolir 400 punts de 500 en el proper KCPE exam a finals de 

2015. 

 

En resum, considerem que les les peticions i comentaris són molt raonables 

i enriquidors i ens comprometem a treballar junt amb l’associació local 

CODAK i amb tota la comunitat educativa per fer-ne realitat el màxim 

possible. 
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5. Fotos del projecte 
Inicis construcció bloc administratiu: sala de mestres + recepció + despatx 

director 
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Renovació i finalització de 4 aules 
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Construcció de bloc amb 4 lavabos 
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Finalització i inauguració bloc administratiu 

 
 

Entrega de mobles, llibres, panell solar i material escolar 
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Fundació grup de dones emprenedores Dzivani for Life Women’s Group 

 

               
 

        
Creacions del grup de dones   Inici construcció biblioteca 
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6. Rebuts i factures justificatives del projecte 
 

6.1 Document 1: Extracte bancari del compte corrent de l’associació 

keniana CODAK (Community Development Aid Kinango), on es 

mostren les 4 transferències que vam fer, en Kenyan shillings (xelins). 
 

- 1ª: Data 01/07/2014 – 100€ = 11,426.85 Ksh (canvi a 114.27) 

- 2ª: Data 08/07/2014 – 5,000€ = 567,263.85 Ksh (canvi a 113.45) 

- 3ª: Data 15/08/2014 – 5,000€ = 548,580.65 Ksh (canvi a 109.7) 

- 4ª: Data 07/11/2014 – 4,950€ = 516,250.85 Ksh (canvi a 104.29) 
 

Com es pot constatar, el canvi va anar fluctuant durant el periode de les diverses 

transaccions. Tenint en compte el canvi en el moment de cada transferencia, la 

quantitat a justificar és de 1,643,522.20Ksh (Un mil·lió sis cents quaranta-tres mil cinc 

cents vint-i-dos shillings amb vint cèntims) 

 

6.2 Documents 2: Comprovant bancari de les 4 transferències 

internacionals emeses des del compte del Banc de Sabadell de la 

nostra associació Children of Africa al compte corrent de l’associació 

CODAK a Kènia. 
 

- 1ª: Data de 30/06/2014 

- 2ª: Data de 07/07/2014 

- 3ª: Data de 14/08/2014 

- 4ª: Data de 06/11/2014 
 

6.3 Documents 3: Factures que inclouen acquisició de material per les 

diverses parts del projecte (bloc adminitratiu amb sala de mestres, 

recepció i despatx director, lavabos, finalització i renovació 4 aules, 

panel solar, mobles, inici biblioteca, etc.) 

 

6.4. Document 4: Justificants de mà d’obra i retribució al coordinador 

per la feina realitzada durant 6 mesos. 

 

NOTA IMPORTANT: Les factures i justificants de pagament aportats 

mostren una despesa de 1,643,260Ksh (15,047.20€). El total a justificar 

era de 1,643,522.20Ksh (15,049.65€). Així resten un total de 2,4€, dos 

euros amb quaranta cèntims (262Ksh), que considerem que és una 

errada o ambigüitat en els càlculs perquè, tot i no tenir-ne factures al 

nostre nom, no només vam gastar fins a l’últim cèntim de la subvenció, 

sinó que també vam posar gran part dels fons de Children of Africa 

per cobrir altres coses del projecte i adquirir molt de material escolar. 

Així que se’ns escapa a la comprensió el saber d’on surt aquest 

balanç negatiu de dos euros. 

 

Tot el material escolar com llibres, calculadores, pòsters, guix, bolígrafs, 

llibretes, etc. es va adquirir amb fons de Children of Africa fora de la 

subvenció, per això no n’apareixen rebuts ni factures. Tanmateix, les 

teles, fils, cremalleres i material divers per a la fundació del grup de 

dones també es va adquirir amb fons propis de la nostra associació. 
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DOCUMENT 1 

 

EXTRACTE BANCARI DE CODAK  

(Community Development Aid Kinango) 

 

*Mostra els fons rebuts per part de l’Associació de 

Voluntaris Children of Africa, en 4 transferències de: 

 
1. Rebuda l’1 de juliol de 2014 – 11,426.85 Kenyan Shillings  

(canvi a 1€=114.27Ksh) 

2. Rebuda el 8 de juliol de 2014 – 567,263.85 Kenyan Shillings 

(canvi a 1€=113.45Ksh) 

3. Rebuda el 15 d’agost de 2014 – 548,580.65 Kenyan Shillings 

(canvi a 1€=109.7Ksh) 

4. Rebuda el 7 de noviembre de 2014 – 516,250.85 Kenyan Shillings 

(canvi a 1€=104.29Ksh) 
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DOCUMENTS 2 

 

COMPROVANTS BANCARIS DE CHILDREN OF AFRICA  

 

*Mostra les 4 transferències enviades a CODAK: 

 
1. Emesa el 30 de juny de 2014 – 100€ 

2. Emesa el 7 de juliol de 2014 – 5,000€ 

3. Emesa el 13 d’agost de 2014 – 5,000€ 

4. Emesa el 5 de novembre de 2014 – 4,950€ 
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DOCUMENTS 3 

 

3 FACTURES EMESES A CHILDREN OF AFRICA 

 

*Mostra l’adquisició de material de construcció per les 

diverses fases del projecte, el transport d’aquests 

materials i l’adquisició del panel solar: 

 
1. Total Factura 1:  706,990Ksh = 6,427.18€ 

2. Total Factura 2: 446,930Ksh = 4,063€ 

3. Total Factura 3: 134,340Ksh = 1,221.27€ 

 

TOTAL DE LES 3 FACTURES = 11,711.45€ 
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DOCUMENT 4 

 

JUSTIFICANTS DE PAGAMENT DE MÀ D’OBRA 

 
*Mostra els pagaments que es van realitzar per la mà d’obra de totes les 

fases del projecte. Són justificants sellats per la nostra propia associació ja 

que els treballadors (paletes, pintors, constructors, etc.) que van dur a 

terme el projecte no són treballadors contractats per cap empresa ni 

autònoms, per tant, no ens podien emetre factures.  

 

En la mesura del posible, vam intentar que gent de la zona pogués 

treure’n profit i, per tant, gent capacitada de la zona de Dzivani es va fer 

càrrec de pràcticament tot. A excepció del constructor principal 

(Amani), que ha estat el nostre constructor de confiança, amb qui hem 

dut a terme altres projectes com la construcció del dispensari mèdic de 

Tsunza el 2012. 

 

 

- JUSTIFICANT 1: Mà d’obra per la construcció del bloc adminitratiu 

de l’escola (sala de mestres, recepció i despatx director) 75,000Ksh 

(682€) 

 

- JUSTIFICANT 2: Mà d’obra la finalització i renovació de 4 aules + 

construcció de bloc de 4 lavabos 

195,000Ksh (1,772.75€) 

 

- JUSTIFICANT 3: Mà d’obra per inici construcció biblioteca 

20,000Ksh (181.8€) 

 

- JUSTIFICANT 4: Retribució Coordinador del projecte per la feina feta 

durant 6 mesos. 

65,000Ksh (591€) 

 

 

 

 

 

 


