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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 welke door henzelf kunnen worden uitgevoerd, wil SOL financieel ondersteunen. 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.

“Ontwikkelingssamenwerking doen we samen”
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2. PROJECTEN
In dit hoofdstuk gaan wij verder in op de verschillende projecten die SOL
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.
Tweede project. De Nakwa Secondary School (NSS)
De bouw van een school voor vervolgonderwijs in Nakwa was in januari 2019 zover
gevorderd dat een voorlopige opening kon plaatsvinden. Op 7 januari is de Nakwa
Secondary School (NSS) van start gegaan met plusminus 140 leerlingen. Een gedeelte
van de leerlingen had bij de voorlopige opening al het verplichte school uniform. De totaal
benodigde uniformen waren klaar voor de officiële opening. De uniformen werden
gemaakt door 5 vrouwen. Uit een groep
moeders van leerlingen werd een
werkgroep gevormd die vervolgens de
naaisters koos. De financiering van de
schooluniformen is gerealiseerd vanuit
een kledingfonds dat door enkele
Lingewaarders werd gesponsord. In
mei 2019 vond de feestelijke officiële
opening plaats met genodigden en veel
zang dans en alle leerlingen stonden er pico bello bij. Inmiddels gaan ruim 140 leerlingen
dagelijks naar school. Eind 2019 waren de 3 vaklokalen bijna afgewerkt en daarmee was
het schoolcomplex nagenoeg voltooid. Het verdere onderhoud, de inrichting en de
onderwijskundige zorg vallen daarmee onder verantwoordelijkheid van de Tanzaniaans
overheid.
Derde project: Maternity/Dispensary Nakwa
Eerder aangedragen maar in augustus 2019 daadwerkelijk kreeg *Tujapa een nieuw
projectverzoek vanuit de bevolking. De bestaande kraamkliniek (Maternity) is te klein,
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verouderd en ligt ver verwijderd. De bouw van een geneeskundige post dichtbij met
gelegenheid voor eenvoudige bevallingen, is zeer wenselijk. Het SOL bestuur is begonnen
met een onderzoek om te kijken of dit grootschalig bouwproject realiseerbaar is. Een
alternatief is een wat kleinschaliger project, het bouwen van een dispensary voor 1e lijns
zorg aan zwangere vrouwen. Dit in samenwerking met de overheidsinstanties van Babati.
Een goede overeenkomst met een gedetailleerde projectbeschrijving is daarbij van
wezenlijk belang. *Tujapa-Babati (build community together Babati) is een speciaal comité
dat is opgericht. Het houdt toezicht heeft tekenbevoegdheid en adviseert en informeert
ons regelmatig.
Vierde project: Agriculture
Landbouwproductie bevorderen voor kleine boeren. Een van de ideeën is een proeftuin
aan te leggen waar studenten worden opgeleid in het produceren van voedsel/vis. Na
certificering zouden ze een microkrediet kunnen krijgen om een eigen bedrijf te beginnen.
Onderzoek naar het realiseren van dit plan is in volle gang.

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 ook authentiek Afrika
materiaal lenen voor tijdelijke tentoonstellingen.
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Voortgezet onderwijs
Tot 2019 konden leerlingen van OBC Bemmel HAVO/VWO klas 4 en Tweetalig onderwijs
een zekere periode, naar eigen keuze, in het kader van “International Work Experience” in
het buitenland stage lopen. De directie van de Nakwa Secondary School (NSS) in
Tanzania stond positief tegenover het aanbieden van een stageplek.
Helaas heeft de directie van OBC-Bemmel besloten om het gehele
buitenlandstageproject, niet meer voort te zetten.

2.3 Kleine projecten
SOL stelt elk jaar € 1000 beschikbaar aan goede doelen in de derde wereld die
Lingewaard gebonden zijn. Ook vragen wij een verslag met foto's te maken als
voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen.
-Het Leprafonds ontving € 500 voor een jong meisje uit Malwlamyine met ouders die lepra
hebben. Ze heeft goede schoolresultaten maar de ouders kunnen geen extra onderwijs
betalen. Met deze gift die word beheerd door de arts van het lepraziekenhuis kan ze
verder leren.
-Home For All ontving eveneens € 500. Een team dat vanuit het buitenland een
vluchtelingenkamp ondersteunt op Lesbos. De vrijwilligers willen vluchtelingen
waardigheid en menselijkheid bieden op een veilige plek.
Ook zorgen ze voor de maaltijden en helpen met allerlei praktische zaken.
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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
In 2019 heeft onze website www.sol-lingewaard.nl een hele nieuwe opzet gekregen. Veel
achtergrond informatie, ondersteund door beeldmateriaal, over de gerealiseerde maar
ook de huidige projecten. worden er getoond. Donateurs kunnen rechtstreeks doneren
voor het steunen van onze projecten.

Facebook
Regelmatig plaatsen we, naast korte stukjes, ook een SOL-flits. Daarmee informeren we
over de actuele voortgang van onze projecten.
Media
Ter gelegenheid van de opening Nakwa Secondary School begin 2019 hebben we een
groot artikel in de Gelderland laten zetten. Verder heeft SOL diverse keren
nieuwsberichten geplaatst in de lokale kranten zoals Lingewaard Actueel en Het
Gemeente Nieuws. Ook werd de flyer geactualiseerd.
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4. FONDSENWERVING
Met de Gemeente subsidie 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 2020 zullen we opnieuw fondsen
en sponsoren gaan benaderen.
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5. BESTUURSZAKEN
Het bestuur bestond uit Gerrie Berben, Pauli Bles, Leen Capel, Ben Gerritsjans en Elyse
Mastenbroek.
Peter Hermans is in 2019 als bestuurslid Peter Hermans toegetreden.
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden. We hebben de vraag op enkele
vacaturebanken geplaatst.
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6. FINANCIEEL JAARVERSLAG
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
Evenals voorgaande jaren heeft SOL in 2019 vanuit
de gemeentelijke subsidies €15.000 mogen
ontvangen. Hartelijke dank daarvoor! Daarnaast werd er €3.225 gedoneerd.
Zoals het eindsaldo laat zien heeft SOL ook dit jaar weer optimaal gebruik gemaakt van
haar budget; slechts € 135.62 bleef ongebruikt.
2019 was het jaar waarin SOL zich toelegde op de bouw van de biologie-, natuurkundeen scheikundelokalen. De afwerking van genoemde lokalen van Nakwa Secondary School
is ons doel voor 2020.
Behalve voor de bouwwerkzaamheden heeft SOL ook iets kunnen betekenen voor de
plaatselijke 'middenstand'; de uniformen van de eerste studenten werden met onze steun
gefabriceerd door een groep vrouwen die daar een stukje inkomen uit verwierven en alle
145 schoenenparen werden door de lokale schoenenmaker met de hand gemaakt.
Naast het grote project in Babati heeft SOL eind 2019 een tweetal projecten gesponsord
waarvoor subsidie werd aangevraagd vanuit de Lingewaardse bevolking. Het gaat om een
bouwproject in Nepal (Home For All) en een project in Myanmar voor een kliniek waar
mensen met Lepra worden verzorgd.
Vanwege de lage spaarrente is in 2019 er geen gebruik gemaakt van de spaarrekening.

STICHTING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING LINGEWAARD Financieel Jaarverslag 2019
Datum

Omschrijving

Debet

Credit

SALDO's

Rekening - Courant: NL56 RABO 0105 7681 38
Saldo per 1 januari 2019
Rente per 31-12-2019

€
€
€

352,78
352,78 €

352,78

ONTVANGEN
07-01-19
25-01-19
28-01-19
12-02-19
05-06-19
17-07-19
09-09-19

MGP Berben, Babati NSS Aanschaf uniform.
Gem. Lingewaard, 1e half jaar
Rotary bijdrage 3 uit 3
MGP Berben Gift tbv Uniformen NSS
Gem. Lingewaard, 2e half jaar
Gift via WhyDonate
Gift van Fam. Hermans

€
€
€
€
€
€
€

Totaal ontvangsten

€

3.150,00
7.500,00
2.000,00
1.103,00
7.500,00
22,72
100,00
21.375,72 €

21.375,72

UITGAVEN
Babati ProjectenTanzania
09-01-19
01-02-19
09-02-19
13-05-19
10-08-19
09-11-19
15-12-19
15-12-19

Uniforms NSS Students
Tujapa: payment 5 Labs NSS
Retour voorschot MGP Berben uniform NSS
Tujapa: payment 6 Labs NSS
Tujapa: payment 7 Labs NSS
Tujapa: roofing Labs
Home For All, Nepal "Kleine Proj Lingewaard"
St.LepraZending "Kleine Proj Lingewaard"

€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal Babati

€

3.150,00
4.000,00
3.150,00
3.300,00
3.500,00
2.800,00
500,00
500,00
20.900,00 €

20.900,00

Bankkosten
04-01-19
03-01-19
08-01-19
08-01-19
02-02-19
02-03-19
02-04-19
03-05-19
04-06-19
02-07-19
02-08-19
03-09-19
03-10-19
02-11-19
03-12-19

aanzuivering rek. NL23 RABO 0300623011
Periode 01-12-2016 t/m 31-12-2018
Debetrente rek 3006.23.011
Bankkosten rek 3006.23.011
Periode 01-01-2019 t/m 31-01-2019
Periode 01-02-2019 t/m 28-02-2019
Periode 01-03-2019 t/m 31-03-2019
Periode 01-04-2019 t/m 30-04-2019
Periode 01-05-2019 t/m 31-05-2019
Periode 01-06-2019 t/m 30-06-2019
Periode 01-07-2019 t/m 31-07-2019
Periode 01-08-2019 t/m 31-08-2019
Periode 01-09-2019 t/m 30-09-2019
Periode 01-10-2019 t/m 31-10-2019
Periode 01-11-2019 t/m 30-11-2019

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17,44
9,95
0,04
0,14
14,95
9,95
9,95
8,30
16,54
9,95
9,95
10,00
9,95
9,95
14,95

Totaal Bank Kosten

€

152,01 €

Kinkel Huur fact. 1901051
Website: WIX.com t.m 2021
Kinkel Huur fact. 1902055
Kinkel Huur fact. 1903048
Baffoon (website)
Kinkel Huur fact. 1908043
Kinkel Huur fact. 1701051

€
€
€
€
€
€
€

45,00
220,22
33,00
25,00
41,14
24,00
35,00

Totaal Secretariaatskosten

€

423,36 €

152,01

Secretariaatskosten

09-02-19
09-04-19
09-04-19
09-04-19
08-07-19
11-09-19
10-11-19

Overige kosten

423,36

09-01-19
07-09-19
17-11-19
27-11-19

Albert Heijn Bloemen
Bijeenkomst met Dhr. Melkert Stg Kilimanjaro
L.Capel Bloemetje koster Haalderen
Kerstattenties

€
€
€
€

Totaal Overige Kosten

€

Totaal Inkomsten 2019
Totaal Uitgaven 2019

€
- €

21.728,50
21.592,88

€

135,62

8,27 €

8,27

Saldo Rek-Courant 31-12-2019

4,00
42,28
10,00
61,23
117,51 €

<<<<<<

€

117,51

21.592,88

>>>>> >>>>>

€

135,62

Spaarrekening NL32 RABO 1261 3755 48
01-01-19 Saldo SpaarRekening 01-01-2019

€

8,27

Stortingen
01-01-19 Ontv. rente 2017

Totaal stortingen.

€
€

-

Opnamen
geen opnamen

€

-

Totaal opnamen (overboekingen)

€

-

Totaal Storting 2019
Totaal Opnamen 2019

€
€

8,27
-

Saldo SpaarRekening 31-12-2019

€

8,27

<<<<<<

€

-

€

€ 8,27

