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Sander Korteweg, technisch leider World Servants groep: “het doel is bereikt en
overtroffen, de groep heeft zeer goed werk geleverd. Dak erop, meubeltjes af en
deels gestukadoord!”
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Doel: meer kinderen in Moulin Gouane en omgeving kunnen naar de basisschool en maken deze af.
De faciliteiten van de school voldoen aan de nieuwe voorschriften van de overheid waardoor de school haar
licentie kan behouden.
Uitvoering door World Servants-groep

Voortgang

Technisch leider Sander Korteweg schrijft
hierover: “bij onze aankomst was de fundering
gestort en de eerste hoeken waren al
opgemetseld”. Zoals te zien is op de foto.

Om het gebouw geheel af te krijgen waren er
volgens Boss Noel nog elf werkdagen nodig.
De nog uit te voeren werkzaamheden waren:
dichtmaken kopgevels, afwerken ringbalken,
stukadoren, deuren plaatsen en verven.

Ondanks de hitte, zo’n 50˚ Celsius, begonnen
we na vijf werkdagen aan de ringbalk.

Echter, door de daarna langs trekkende
tropische stormen en orkanen kwam de
afbouw stil te liggen omdat het herstellen van
de schade aan de huizen meer prioriteit heeft.
Wel hebben de nieuwe klaslokalen het
orkaanseizoen goed doorstaan. Mensen uit de
omgeving hebben ze als schuilplaats gebruikt.
Meer informatie over dit project (HA117) en
nog te ontvangen updates is te vinden op:
www.worldservants.nl/projectarchief

De samenwerking met aannemer, ‘Boss Noel’
en zijn medewerkers was uitstekend. Ook de
lokale bevolking werkte goed mee. Toen de
groep vertrok, zat het dak op de lokalen en
waren de meubels (bankjes en tafeltjes) klaar.

Vervolg & verantwoording
Partner BHM zal in de komende maanden het
project regelmatig bezoeken ten behoeve van
de voortgang en de overdracht.
Omstreeks mei 2018 ontvangt u een
eindrapportage. Het project zal financieel
verantwoord worden in het jaarverslag van
2017 dat in mei 2018 beschikbaar komt.

