
 

 
  

Jaaractiviteiten 

2021 
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard 

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. 

 

 

 



Jaaractiviteiten 2021 
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard  

woord vooraf. 

Begin 2020 brak er een Covid 19 pandemie uit met zeer verstrekkend 
gevolg. Het zal  duidelijk zijn dat door de uitbraak van het 

coronavirus veel van de geplande jaaractiviteiten raakten deels 
vertraagd of zijn stil gevallen, hier als in Tanzania. Dientengevolge 

zullen de voorgenomen activiteiten “2021” grotendeels dezelfde zijn 
als die in “2020”. 

 

 

Projecten  

Babati Tanzania 

Nakwa Secondary School:  

Op verzoek van de bevolking is ondersteuning gegeven aan de realisatie van een nieuwe school 

voor middelbaar onderwijs in Nakwa, een buitenwijk van Babati. Dit project heeft meerdere 

jaren geduurd.  Tijdens de bouw werden aanvullende eisen door de overheid  opgelegd. Zo 

dienen ook drie  vaklokalen, respectievelijk voor biologie, scheikunde en natuurkunde, 

gerealiseerd  worden. Januari 2019 is de school officieel gestart en wordt er onderwijs aan 124 

leerlingen gegeven. De vaklokalen zijn in de afwerk-fase en in de loop van 2020-’21 functioneel in 

gebruik. Door middel van kleinschalige financiële acties en donaties willen we de  basisinrichting 

van deze vaklokalen bekostigen. 

Nakwa Fishfarm 

Op verzoek van de bevolking worden de mogelijkheden van kleinschalige fishfarming en de 

daartoe benodigde microkredietverlening verkend.  

 

Dispensary-Maternity 

Op verzoek van de bevolking wordt dit jaar de planning gemaakt voor de Nakwa dispensary-

maternity. Een dispensary is een eenvoudige, kleinschalige lokale hulppost, waar 1e lijnszorg 

verleend wordt. Naast basis geneeskundige zorg wordt tevens verloskundige -en kraamzorg  

geboden. 

Het scholenproject in Lingewaard  

Ook in 2021, willen we onze boodschap over ontwikkelingssamenwerking, aan de hand van onze 

projecten in Babati, in het basis-  en voorgezet onderwijs binnen Lingewaard uitdragen.  

Diverse kleine projecten elders in de wereld  

De SOL wil aansluiten bij de actualiteit.  Inwoners van Lingewaard kunnen een financiële bijdrage 

aanvragen voor een project. Om hiervoor in aanmerking te komen dient het project  gerelateerd 

te zijn aan onze doelstelling. 

 

 



Informatievoorziening 

Door het uitdragen van onze boodschap over ontwikkelingssamenwerking probeert Sol de inwoners van 

Lingewaard te betrekken bij  haar projecten. Daarnaast hebben de inwoners recht te weten waar de 

subsidiegelden aan worden besteed. Hiermee wil SOL de persoonlijke band tussen Lingewaard en Babati 

versterken. Promotie vindt plaats, niet alleen via gebruik van de moderne media, maar ook door h et plaatsen 

van artikelen in de regionale kranten. Verder de verspreiding van informatiemateriaal zoals flyers voor 

geïnteresseerden of bezoekers van evenementen. 

 

Het bestuur van SOL. 

 


