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Het Sol- Afrikaproject voor basisscholen in Lingewaard vanaf  1 januari 2018   

  

Geachte directie,  

  

Times are changing, zong Bob Dylan al. De wereld van vandaag is morgen weer anders. We leven in 

een dynamische tijd, waarin wereldbeelden en zienswijzen snel veranderen. Willen we dat onze 

kinderen in zo’n veranderende wereld goed kunnen functioneren, later als volwassene een positieve 

bijdrage kunnen leveren, dan is de school daar de oefenplaats bij uitstek voor.    Met het 

Afrikaproject, gestart in 2005, heeft de Sol Lingewaardse basisschoolleerlingen kennis laten maken 

met de leefomstandigheden van Afrikaanse leeftijdsgenoten. In totaal is het project 21 maal, 

variërend in aanbieding, uitvoering en tijdsduur met veel enthousiasme door uw docenten in 

samenwerking met onze Sol werkers gerealiseerd. Het laatste anderhalf jaar constateert de SOL een 

terugloop in aanvragen voor het lopende SOL- Afrikaproject. Uit gesprekken met schooldirecteuren, 

bleek o.a. dat tegenwoordig op veel scholen met een projectmatig, themagericht 

onderwijsprogramma wordt gewerkt. Ons huidige Sol Afrikaproject, blijkt daar niet altijd in te passen, 

vanwege ons thema, duur en omvang. Toch wordt ook aangegeven dat de voorlichting van de SOL op 

de scholen, gezien de mondiale situatie (migratiestromen uit Afrika, arm – rijk) belangrijk wordt 

gevonden.  

  

Zoals u wellicht weet, draagt de SOL , namens de gemeente Lingewaard met haar project “

Empowerment Babati”  , daadwerkelijk bij aan de verbetering van de levensomstandigheden van de 

arme bevolking in de rand omgeving van de stad Babati in Tanzania. Aan een initiatief van enkele 

Babati bewoners heeft de SOL haar steun verleend. Hierdoor kon hun wens voor een eenvoudige 

steenfabriek door henzelf worden gerealiseerd. De machines konden met een Lingewaards 

“micro”krediet worden aangeschaft. Dit project verschaft lokaal werk en inkomsten. Ons 2e project 

in Babati is de Nakwa Secundary School. Voor middelbaar onderwijs moeten jongeren lopen naar een 

school die 15 km verderop is gelegen. De grootste wens van de bevolking is een eigen middelbare 

school te bouwen. Op eigen initiatief met eigen middelen en energie waren 2 lokalen gebouwd. Maar 

om onderwijs te mogen geven dat gefinancierd wordt door de overheid, moet eerst aan enkele 

voorwaarden worden voldaan. Te weten: er moet een toiletgroep en een teachers house worden 

gebouwd bij de lokalen. Dankzij bijdragen van enkele Lingewaardse sponsoren en middelen vanuit 

onze eigen gemeentelijke subsidie is de realisatie mogelijk gemaakt. De uitbreiding van deze school 

met een vaklokaal is ons volgende doel.    Van al deze ontwikkelingen houden wij graag “groot maar 

ook klein” op de hoogte. Hiervoor kunt u ons de komende jaren uitnodigen voor gastlessen op uw 

school. In woord, beeld en activiteit (Afrikaanse zang, dans en djembe spel) willen wij dan over het 

SOL Empowerment Babati  project vertellen. Organiseert u de komende jaren een “Afrikaanse” 

tentoonstelling of thema-bijeenkomst dan kunt u een beroep op ons doen. Onze leskisten met 

originele Afrikaanse voorwerpen, zijn daarvoor beschikbaar.  Daarnaast staan we open voor uw 

ideeën, vragen, suggesties en tips op het terrein van ontwikkelingswerk.  Met vriendelijke groet, 

namens de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard,  

  



Leen Capel,  SOL-Scholenprojectcoördinator   

info@sol-lingewaard.nl  -  tel . 026-32516 


