
 

 

Jaarverslag  over 2017 

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard 

Algemeen  
Na het succesvol beëindigen van het 1e project binnen onze relatie met Babati (steenfabriek SD 
Bricks) heeft het jaar 2017 in het teken gestaan van de realisatie van een school voor 
vervolgonderwijs in Nakwa, een buitenwijk van Babati Tanzania.  

Eind 2016 hebben we van het comité Tujapa het verzoek ontvangen om ondersteuning bij de 
realisatie van een school voor vervolgonderwijs in Nakwa. De inwoners van dit dorp waren zelf 
al gestart met de bouw van enkele lokalen.  

Leerlingen uit deze gemeenschap zijn gedwongen om meer dan  14 km naar de dichtstbijzijnde 
school te lopen en weer terug om onderwijs te kunnen volgen. De grote afstand en onveiligheid, 
dit laatste met name voor meisjes, is er debet aan dat studenten vroegtijdig afhaken. Daarnaast 
is deze school ook overbevolkt hetgeen niet bijdraagt aan een goede onderwijskwaliteit. In het 
algemeen wordt van de opening van deze school verwacht dat dit een positieve inbreng voor de 
verhoging van de levensstandaard. De gemeenschap van Nakwa heeft daarom besloten om 
zelf een secundary school te bouwen.  

Nadat SOL had ingestemd met verzoek om ondersteuning bleek dat de Tanzaniaanse overheid 
specifieke eisen heeft t.a.v. een nieuwe school. Door de nieuw verkozen regering worden 
vaklokalen voor biologie, scheikunde en natuurkunde noodzakelijk gesteld. Naast een 



toiletgebouw en een woning voor het hoofd van de school zijn voornoemde vaklokalen 
noodzakelijk om te voldoen aan de gestelde volledigheid van het vervolgonderwijs voor de 
registratie/opening van de school.  

Waar verwacht werd dat de school nog in 2017 geopend zou kunnen worden bleek dit later door 
de gewijzigde regelgeving niet haalbaar. SOL gaat er van uit dat in 2018 alsnog aan alle 
voorwaarden kan worden voldaan. 

 

Fondswerving 
Omdat het project de begroting van SOL te boven gaat vanwege de vernieuwde regelgeving, is 
gezocht naar sponsoren. Door Rotary Arnhem Huissen en Stichting Mi Corazon zijn bijdragen 
verleend zodat de eigen gemeenschap verder kon met de bouw van de school. SOL zal, om het 
Nakwa Secundary School te kunnen voltooien, ook in de toekomst aangewezen zijn op externe 
financiële bronnen. 

Door SOL is een aanvraag ingediend bij de belastingdienst om als een ANBI instelling te 
worden aangemerkt. Dit maakt het gemakkelijker om individuele donateurs te krijgen omdat de 
donatie aftrekbaar is.  

 

 

Scholenproject Lingewaard  

• Sol Afrikaproject voor de basisscholen. 
Door het aanbieden en ondersteunen van thematisch gerichte projecten in het lokale onderwijs, 
met name het Afrika project, wil de SOL de ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht van 
scholieren brengen en bevorderen. De uitvoering van ons projectaanbod, d.m.v. 
lesprogramma’s en workshops, is maatwerk en vindt plaats binnen het reguliere 
onderwijsaanbod. In nauwe samenwerking met het onderwijspersoneel, onze SOL 
gastdocenten, uit o.a. Congo en enkele Lingewaarders met eigen Afrika- ervaring, worden de 
projecten gerealiseerd. 
Een project duurt 2 tot 6 weken. De kosten ervan worden door SOL en school gezamenlijk 
gedragen. Het aanbod is gericht op uitvoering door en voor de hele schoolgemeenschap; 
daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijdsgroepen.  
 
Begin 2017 heeft SOL  naar alle basisscholen in Lingewaard een brief verstuurd waarin ons 
lopende “SOL  Afrikaproject voor de basisscholen” onder de aandacht werd gebracht. De 
scholen werden in deze brief uitgenodigd om zich voor deelname in het schooljaar 2017-2018 
aan te melden. In de lokale pers is hierover een artikel gepubliceerd. Daarnaast zijn meerdere 
schooldirecties persoonlijk benaderd. Helaas hebben al deze acties geen aanmeldingen 
opgeleverd.  
 
Ruim 10 jaar heeft de Sol dit project op alle basisscholen in Lingewaard kunnen uitvoeren. Op 
een groot aantal scholen zelfs tweemaal.  Maar “times are changing”. Uit gesprekken met 



verschillende directieleden kwam naar voren dat binnen de veranderende onderwijsvormen 
minder ruimte is voor grote projecten zoals het onze. Daarbij komt dat er veel aanbod en 
verzoeken komen van buiten het onderwijs voor diverse projecten met ook voor belangrijke 
onderwijs thema’s.  Er moeten dan keuzes gemaakt worden. Het aantal scholenfusies speelde 
SOL ook parten; “De vijver waarin wij vissen, is kleiner geworden.” 
Daarnaast kampt SOL met een nijpend tekort aan vrijwilligers. 
 
Het SOL bestuur heeft daarom besloten om vanaf januari 2018 aan verzoeken vanuit de 
scholen gehoor te geven. Via publicaties en onze website wordt actueel bekendheid gegeven 
aan ons aanbod voor de scholen en andere belangstellende organisaties. In samenspraak kan 
dan tot een aangepast project worden gekomen.  
SOL wil graag, op uitnodiging, haar “Babati-verhaal” komen vertellen en laten zien tijdens 
gastlessen. Voor tijdelijke tentoonstellingen kan bij SOL authentiek Afrika-expositiemateriaal 
worden geleend. Eind 2017 zijn  alle schooldirecties per brief van dit besluit op de hoogte 
gebracht. 
 
Er is ook een nieuwe ontwikkeling te melden. In het kader van “International Work Experience”, 
kunnen leerlingen van OBC Bemmel HAVO/VWO klas 4 en Tweetalig Onderwijs een periode op 
stage in het buitenland.  
Met de OBC coördinator van dit project is overleg gaande om Babati in het stage-aanbod op te 
nemen. Exacte invullingen hiervoor zullen nog onderzocht worden. 
 

 

Communicatie  
SOL probeert zoveel mogelijk inwoners van Lingewaard te bereiken. Via diverse kanalen 
worden de inwoners op de hoogte gebracht van de activiteiten van de stichting. Ook wordt de 
ontwikkelingsproblematiek onder de aandacht gebracht van de lezers.  
 
Kranten 
In 2017 heeft SOL diverse keren nieuwsberichten geplaatst in de lokale kranten Lingewaard 
Actueel en Het Gemeente Nieuws. Ook heeft er op 19 juli een groot krantenbericht in De 
Nieuwe Krant gestaan. Bestuursleden zijn hiervoor uitgebreid geïnterviewd waardoor een 
compleet plaatje van de noodzaak van SOL is ontstaan.  
 
Website 
De website www.sol-lingewaard.nl is in 2017 vernieuwd. Achtergrondinformatie over de 
stichting, het huidige project en afgesloten projecten worden genoemd. De website zal in 2018 
verder worden ontwikkeld.  
 
Evenementen  
SOL heeft op zaterdag 9 september 2017 op de Lingewaard UIT! markt gestaan. Dit was een 
goede gelegenheid om te praten met de inwoners van Lingewaard over het project en de 
stichting.  
 

http://www.sol-lingewaard.nl/


 

Wereldwinkel  
Wereldwinkel Lingewaard is per 1 januari 2017 gestopt met de winkel in Huissen.  
Bij het afsluiten van de boeken bleek er nog sprake te zijn van een overblijvend positief saldo. 
Een deel van dit saldo is aan SOL overgemaakt t.b.v. het project in Babati.  
Vanwege de opheffing van de stichting wereldwinkel is het convenant tussen deze stichting en 
SOL overbodig geworden en met instemming van beide stichtingen is het convenant 
ontbonden.  
 

 

Bestuur Stichting Ontwikkelingssamenwerking  
Het bestuur van SOL blijft op zoek naar versterking van het dagelijks bestuur omdat de 
voorzitter eind 2018 aftredend is. Een verzoek om vrijwilligers is bij de vacaturebank van SWL 
ingediend en op de website geplaatst. Verder wordt er geworven tijdens de Lingewaard UIT! 
Markt en in krantenberichten. 
In december 2017 is ons bestuurslid Wim Pohlmann met zijn vrijwilligerswerk gestopt. Wim 
heeft vanaf 2000 een waardevolle bijdrage geleverd binnen de SOL, waarvoor onze hartelijke 
dank. 

Financieel jaarverslag  
Het jaar 2017 werd afgesloten met een positief saldo. Samen met de Gemeente subsidie en 
externe sponsors Mi Corazon en Rotary Arnhem/Huissen, heeft SOL  weer een bijdrage kunnen 
leveren aan projecten die de inwoners van Babati/Nakwa zelf gestart zijn. Na sluiting van de 
Wereld Winkel Huissen is uit het eindsaldo een donatie ontvangen voor materialen ten behoeve 
van het onderwijs aan de Nakwa Secundary School. 
Eind 2016 is, qua planning, een begin gemaakt met ondersteuning aan de bouw van de Nakwa 
Secundary School. Door de plaatselijke bevolking waren toen al 5 lokalen gebouwd (waarvan 2 
nog van een dak moeten worden voorzien) en een toiletgebouw . Een zesde lokaal was in de 
planning opgenomen.  
Begin 2017 werd duidelijk dat de regelgeving voor het in gebruik nemen van schoolgebouwen 
voor het voortgezet onderwijs (Secundary School) door de nieuwe regering was aangepast. 
Naast klaslokalen moet elke school de beschikking hebben over een toiletgebouw, een ‘teachers 
house’, vaklokalen (biologie, natuurkunde en scheikunde) en een administratie gebouw(tje).  
De financiële ondersteuning via SOL begint in 2017 bij de verwezenlijking van het ‘teachers 
house’ en het zesde klaslokaal. Voor 2018 staan de vaklokalen gepland. Van deze gebouwen 
zijn de funderingen door en op kosten van de dorpelingen gebouwd.  
 
2017 is het laatste jaar dat SOL gebruik maakt van een aparte Project Rekening. De kosten van 
deze rekening wegen niet op tegen de voordelen van een gescheiden administratie op basis 
van de herkomst van financiën (subsidie, sponsoren en giften). 


