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Na het succesvol beëindigen van het 1e project, de
steenfabriek SD Bricks in Babati district Tanzania, stond het
volgende project in het teken van de bouw van een school
voor vervolgonderwijs in Nakwa, een buitenwijk van Babati.
Scholieren moeten soms een grote afstand lopend afleggen
maar ook de onveiligheid voor meisjes zorgt ervoor dat
studenten vaak vroegtijdig afhaken. Inwoners van het dorp
waren zelf al gestart met de bouw van enkele lokalen. SOL
gaf gevolg aan een verzoek om dit project te ondersteunen.
Daarvoor werd een comité opgericht genaamd TujapaBabati (build community together Babati). Er bleek dat de
Tanzaniaanse overheid specifieke eisen had t.a.v. het
bouwen van een nieuwe school. De nieuw verkozen
regering stelde dat vaklokalen voor biologie, scheikunde en
natuurkunde noodzakelijk waren. Daarnaast moest er ook
een toiletgebouw en een lerarenwoning aanwezig zijn. De
opening van de school liep hierdoor vertraging op, maar in
2018 werd toch aan de voorwaarden voldaan. De opening
kon eindelijk plaatsvinden en in januari 2019 gaan de
lessen beginnen.
In 2018 ontving SOL ook de beschikking van de
belastingdienst om als een ANBI instelling te worden
aangemerkt. Hierdoor is de financiële bijdrage van
individuele donateurs fiscaal aftrekbaar geworden.
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2. Projecten
2.1 Nakwa Secondary School (NSS) Babati,Tanzania
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Nadat het eerste project in Babati, een steenfabriek bouwen, gereed was, werd begonnen met
het ondersteunen van de realisatie van de Nakwa Secondary School (NSS). Door de plaatselijke
bevolking waren al 5 lokalen en een toiletgebouw gebouwd. Een zesde lokaal werd in de
planning opgenomen. Begin 2017 werd de regelgeving voor ingebruikname van een Secondary
School (voortgezet onderwijs) door de nieuwe regering aangepast. Naast klaslokalen waren er
nog vaklokalen, een toiletgebouw en een ‘teachers house’ vereist. De bouw van de vereiste
vaklokalen voor biologie, natuurkunde en scheikunde raakte wat vertraagd. Gelukkig werd er
toestemming afgegeven voor de opening en konden de lessen daadwerkelijk per 1 januari 2019
beginnen.

2.2 SOL in Lingewaard
SOL Afrikaproject voor basisscholen
Door het aanbieden en ondersteunen van thematisch gerichte projecten in het Lingewaardse
lokale onderwijs wil SOL de ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht van scholieren
brengen en bevorderen.
Op onze website en via publicaties wordt actueel bekendheid gegeven aan ons aanbod voor de
scholen.
Aan verzoeken vanuit het lokale onderwijs wordt gehoor gegeven. De uitvoering van ons
projectaanbod d.m.v. lesprogramma’s en workshops is maatwerk en vindt plaats binnen het
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reguliere onderwijsaanbod.
In samenspraak kan tot een gewenst project of enkele
gastlessen worden gekomen. Eventuele kosten voor het
inhuren van gastdocenten, bv. voor lessen djembé,
Afrikaanse dans en zang worden met SOL gedeeld.
SOL wil graag (op uitnodiging) haar “Babati-verhaal”
vertellen en laten zien, niet alleen op scholen, maar ook bij
verenigingen en instellingen binnen Lingewaard. Scholen en
Lingewaardse instellingen kunnen bij SOL authentiek Afrika
materiaal lenen voor tijdelijke tentoonstellingen.
Het SOL Afrikaproject voor de basisschool is van 18
september tot 5 oktober op basisschool “Het Drieluik” in
Huissen uitgevoerd.

Sol en voortgezet onderwijs
In het kader van “International Work Experience” kunnen leerlingen van OBC Bemmel
HAVO/VWO klas 4 en Tweetalig onderwijs een zekere periode, naar eigen keuze, in het
buitenland stage lopen.
Overleg is gaande om de “Nakwa Secondary School” (NSS) in Tanzania in het stage-aanbod op te
nemen. Een optie voor “Work Experience” zou dan kunnen zijn: huiswerkbegeleiding of
ondersteuning in Engelse taal en wiskunde. Hierover vinden nog gesprekken plaats, enerzijds met
de schoolleiding en anderzijds met onze contacten in Babati.

2.3 Kleine projecten
SOL stelt elk jaar € 1000 beschikbaar aan goede doelen in de derde wereld die Lingewaard
gebonden zijn.
Dit jaar ontving:
- Stichting Loop en Werk t.b.v. het project Filipijnen € 500.
- De Stichting voor hulp aan slachtoffers in het aardbevingsgebied Nuwakot, Nepal € 500. Een
bijdrage aan de bouw van een gezamenlijk sanitair gebouw, begroot op € 9500, om 165 gezinnen
een menselijk bestaan te kunnen bieden.

3. Informatievoorziening
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.
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Media
In 2018 heeft SOL diverse keren nieuwsberichten geplaatst in de lokale kranten Lingewaard Actueel en
Het Gemeente Nieuws. Ook werd een nieuwe flyer ontwikkeld.

Website
De website www.sol-lingewaard.nl bevat achtergrondinformatie
over de stichting, de huidige projecten en de afgesloten
projecten worden genoemd. De vernieuwing van de website in
2017 werd ook in 2018 weer verder ontwikkeld.

4. Fondswerving
Met de gemeentelijke subsidie en de sponsoring door Rotary Arnhem/Huissen heeft SOL weer
een bijdrage kunnen leveren aan de bouw van NSS, een school voor voortgezet onderwijs. Deze
werd samen met de inwoners van Babati/Nakwa gestart. Om Nakwa Secondary School te kunnen
voltooien is SOL ook in de toekomst aangewezen op externe financiële bronnen. In 2019 zullen
we opnieuw fondsen en sponsoren gaan benaderen.

Jaarverslag 2018

Evenementen
SOL nam deel en toonde een presentatie over het Babati
project tijdens een Wijnproeverij die werd gehouden door
Rotaryclub Arnhem\Huissen.
Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de
Leemkuulers in Bemmel werd een Kerstminimarkt in de
Theaterkerk in Bemmel gehouden. Ook hieraan heeft SOL
deelgenomen.
De Lingewaard UIT! Markt werd dit jaar niet georganiseerd.

5. Bestuurszaken
Eind 2018 is Henk Andringa, voorzitter van SOL, afgetreden. Hij heeft vanaf 2006, eerst als
penningmeester daarna als voorzitter, een waardevolle bijdrage geleverd aan het werk bij SOL,
waarvoor wij hem hartelijk bedanken. Het bestuur bestaat nu uit Leen Capel, Ben Gerritsjans,
Gerrie Berben, Elyse Mastenbroek alsmede Pauli Bles die eind 2018 is toegetreden.
SOL bestuur is ook op zoek naar nieuwe leden. We hebben onze vraag op de SWL vacaturebank
geplaatst.
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