
Jaaractiviteiten SOL 2019

De doelstelling van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard is het bevorderen 
van internationale ontwikkelingssamenwerking door het ondersteunen van projecten in de 
derde wereld waardoor de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking verbetert. 
Daarnaast wil de stichting de burgers van Lingewaard bewust maken van de noden in de 
wereld. 
Voor deze activiteiten beheert en verdeelt de stichting de door de gemeente Lingewaard 
beschikbaar gestelde subsidiegelden. 

Projecten Babati Tanzania 
Nadat september 2016 de eerste gebakken stenen uit de fabriek rolden heeft de SOL zich gericht op 
een tweede project in de regio Babati. De bakstenen van SD Bricks worden ook toegepast in het 2e 
project nl. bij de bouw van de Nakwa Secondary School. 

Nakwa Secondary School: 
Op verzoek van de bevolking is ondersteuning gegeven aan de realisatie van een nieuwe school voor 
vervolgonderwijs in Nakwa, een buitenwijk van Babati. Dit project heeft een langere realisatieduur o.a.
omdat tijdens de bouw aanvullende eisen van de overheid zijn opgelegd die inhouden dat er ook 3 
vaklokalen voor biologie, scheikunde en natuurkunde gerealiseerd moeten worden. 
Naar verwachting zal de school het komende jaar, 2019, gereed komen en officieel worden geopend. 

Het scholenproject in Lingewaard 
Voor het scholenproject hebben we aan de directies van de basisscholen van Lingewaard een andere 
werkwijze voorgesteld. Hierop is slechts door 1 school gereageerd. 
Het komende jaar willen we het contact met de basisscholen opnieuw oppakken om onze boodschap 
over ontwikkelingssamenwerking uit te dragen. 

Verder wordt met het OBC overleg gevoerd over het opnemen van Babati als bestemming in het 
uitzendingsprogramma voor studenten in het kader van hun programma “International World 
Experience “. In Babati hebben we hiertoe contacten gelegd voor de opvang en begeleiding van 
onze studenten.

Diverse kleine projecten elders in de wereld 
De SOL wil aansluiten bij de actualiteit. In het geval dat vanuit de Lingewaardse inwoners voor een 
project een incidenteel verzoek om een financiële bijdrage aan de SOL wordt voorgelegd, is een 
bedrag van € 1.000,- opgenomen. 

Kosten P.R. 
Het uitdragen van onze boodschap over ontwikkelingssamenwerking en met name over onze band 
met de regio Babati, is belangrijk. De inwoners van Lingewaard hebben recht te weten waar de 
subsidiegelden aan worden besteed. Hiermee willen we ook de persoonlijke band tussen Lingewaard 
en Babati versterken. Binnen onze vrijwilligersgroep wordt hiervoor materiaal ontwikkeld. 


