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1.Voorwoord 

Vanaf eind 2013 zet de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard (SOL) zich in voor een 

duurzame relatie met de bevolking van Nakwa, in het district Babati van Tanzania in Afrika. Aan de 

verbetering van de leefomstandigheden in deze regio wil SOL een structurele bijdrage leveren. 

Projecten vanuit de plaatselijke bevolking aangedragen en die door henzelf kunnen worden 

uitgevoerd, worden door  SOL financieel ondersteund. We worden daarbij gesubsidieerd door de 

Gemeente Lingewaard. Inwoners van Lingewaard willen we zo mogelijk betrekken en uitgebreid 

informeren over de voortgang van onze projecten. 

 

April 2017 hebben SOL en *Tujapa-

Babati (build community together -  

Babati) hier voor officieel een 

“Agreement” getekend.  

 

*Tujapa-Babati, is een speciaal comité 

dat hiertoe is opgericht. Het houdt 

toezicht, heeft tekenbevoegdheid, 

adviseert en informeert , SOL, 

regelmatig. 
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2. Projecten  
In dit hoofdstuk gaan wij verder in op de verschillende projecten die SOL tot nu toe en meer specifiek 

in 2021 heeft gesteund. 

 
 

2.1 Babati district Tanzania 

 

Eerste project. De steenfabriek SD Bricks 

In 2014 gestart, in oktober 2016 in werking gesteld en werd er begonnen met de productie van 

stenen. De stenen zijn en worden o.a. gebruikt voor ons volgende project, de bouw van een school 

voor voortgezet onderwijs. De steenfabriek draait nu volop en krijgt geen financiële steun meer van 

SOL.  

  

Tweede project. De Nakwa Secondary School (NSS) 

De uitbreiding van het schoolgebouw met drie 

vaklokalen kwam eind 2019 in ruw bouw 

gereed. In 2020 zijn de 3 lokalen ‘schoon’ 

afgewerkt en is gestart met de vakspecifieke 

aanpassing en inrichting ervan. Door de sterk 

gestegen prijzen van de materialen hebben we 

moeten besluiten de uitvoering van een deel 

van de werkzaamheden naar 2021 te verzetten. 

Deze vaklokalen zijn bestemd voor het 

praktijkonderwijs in respectievelijk biologie, 

scheikunde en natuurkunde. In 2021 zijn deze 3 

vaklokalen afgemaakt met behulp van de donatie van SOL.  

 



 

 

5 

 

De Nakwa Secondary School (NSS) voorziet in een groeiende behoefte. Er gaan inmiddels veel meer 

scholieren heen dan van te voren was ingeschat. De kosten voor de leraren en dergelijke worden door 

de Tanzaniaanse overheid bekostigd. De school draait nu onafhankelijk van SOL.  

 

Derde project: Fish farming 

In 2021 is er door Tujapa en SOL het Babati visteelt project gestart. Als eerste stap heeft de 

contactpersoon van SOL een eigen testvijver aangelegd om te kijken tegen welke problemen worden 

aangelopen. SOL heeft zicht hierbij ook laten adviseren door een extensieve visteeltexpert van 

Wageningen Universiteit. Met deze ervaringen heeft SOL het afgelopen jaar 2 families financieel 

gesteund om hiermee aan de slag te gaan.  

 

Toekomstige projecten 

Vanwege Corona is het jaar 2021 iets anders gelopen dan gepland. Hierdoor hebben wij naast het 

visteelt project geen ander project gestart. We vinden het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan. In 

2022 gaan we daarom met het lokale Babati bestuur in gesprek om te kijken waar wij een goede 

bijdrage kunnen leveren.  

 

2.2 SOL in Lingewaard 

 
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 

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, niet alleen op scholen, 

maar ook bij verenigingen en instellingen in 

Lingewaard het “Babati-verhaal” vertellen met 

beeldmateriaal. Scholen en instellingen kunnen bij 

SOL ook authentiek Afrikamateriaal lenen voor 

tijdelijke tentoonstellingen. 

 

Helaas, vanwege de Corona uitbraak heeft SOL in 

2022 geen scholen, verenigingen noch 

braderieën kunnen bezoeken.  
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2.3 Kleine projecten 

SOL stelt elk jaar € 1000 beschikbaar aan goede doelen in de derde wereld die Lingewaard gebonden 

zijn. In het jaar 2021 zijn er geen geschikte projecten aangedragen. Het bedrag blijft voor dit doel op 

de SOL-rekening staan. Volgend jaar is er dus € 2000 beschikbaar voor dit doel.  

 

 

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. 

 

Website 

Via onze website, www.sol-lingewaard.nl wordt achtergrond informatie, ondersteund met 

beeldmateriaal, van de gerealiseerde maar ook de huidige projecten, getoond. Donateurs kunnen 

rechtstreeks doneren voor het steunen van onze projecten. 

 

 
 

Facebook 

Regelmatig plaatsen we, naast korte stukjes, ook een SOL-flits. Daarin informeren en verwijzen we 

naar onze website. 

 

 

Overige media 

SOL plaatste regelmatig nieuwsberichten, waarin tevens oproepen voor vrijwilligers, in de lokale 

kranten zoals Lingewaard Actueel en Het Gemeente Nieuws.  

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

 
Met de subsidie van de gemeente Lingewaard heeft SOL weer een mooie bijdrage kunnen leveren aan 

projecten in Babati.  

 

Daarnaast hebben wij van andere organisaties donaties ontvangen. Wij willen hen hiervoor ook via 

deze weg bedanken. Van de Hans Geveling Foundation hebben wij een donatie ontvangen voor onze 

Fish Farming project. Stichting Mi Corazon heeft een financiële bijdrage geleverd aan het afmaken van 

de vaklokalen bij Nakwa school. Daarnaast hebben wij een particuliere donatie ontvangen van 50 

euro.  

 

 

 

5. BESTUURSZAKEN 
 

Ook in 2021 liep alles net even anders vanwege de corona-uitbraak. De bestuursleden hebben daarom 

vooral digitaal vergaderd. Gelukkig biedt de techniek hiervoor goede mogelijkheden.  

 

Eind 2021 bestond het SOL bestuur uit de volgende leden: Marga Huisman, Pauli Bles, Ben Gerritsjans, 

Elyse Mastenbroek en Peter Hermans. In augustus 2021 is Leen Capel teruggetreden uit het bestuur.  

We blijven op zoek naar nieuwe leden.  

 

6. Slotwoord 
 
Het SOL bestuur dankt allen die zich, belangeloos, in 2021 ingezet hebben voor het werk van onze 

stichting. 

In het bijzonder danken we de gemeente Lingewaard en onze sponsoren voor hun bijdragen. 

 

 

 


