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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 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
(Development Foundation
Lingewaard ) en *TujapaBabati
(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 2020 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 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.
Dat de Nakwa Secondary School (NSS), in een groeiende behoefte voorziet, blijkt wel uit het huidige
aantal leerlingen, te weten: 260 (mei 2019 waren dit er nog 140).
In opdracht van de lokale overheid wordt bij
school een dormitory gebouwd. Een
slaapgebouw waardoor het secundair
onderwijs ook voor vrouwelijke leerlingen die
van ver moeten komen beter toegankelijk
wordt.
Voortgang bouwstatus december
2020
– negen klaslokalen zijn gereed en in gebruik,
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– voor twee klaslokalen en een docentenkamer wordt aan de fundering gewerkt
– twee dormitories (slaapruimten) zijn ver gevorderd in aanbouw.
– drie “labs” voor respectievelijk: scheikunde, natuurkunde en biologie zijn in de laatste bouw fase en
in afwachting van hun vakspecifieke aanpassingen.
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, verouderd en ligt ver
verwijderd. De bouw van een geneeskundige post dichtbij met gelegenheid voor eenvoudige
bevallingen, is zeer wenselijk. SOL heeft een onderzoek gestart om te kijken of dit grootschalig
bouwproject realiseerbaar is. Een alternatief is het bouwen van een dispensary, die is kleinschaliger
en geschikt voor de 1e lijnszorg aan zwangere vrouwen.
De regionale overheid van Babati overweegt inmiddels de bouw van een grootschalig regionaal
ziekenhuis. SOL en TUJAPA hebben besloten deze ontwikkelingen eerst verder af te wachten.
Vierde project: Agriculture
Het bevorderen van landbouwproductie 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 een pilot op het gebied van fishfarming is in volle gang.
Via “Landbouw Universiteit Wageningen” zijn we geattendeerd op het Orange Knowledge Project
(OKP), dat zich o.a. wil richten op het opleiden van studenten tot ‘instructors for professional
fishfarming’ in Tanzania. Een meerjarig project o.a. gesteund d.m.v Nederlandse ontwikkelingsgelden
ons kleinschalige fishfarmingproject ,in kon “mee-liften”. Medio april heeft OKP projectorganisatie
het project, na een zorgvuldige voorbereiding en goed overleg met o.a. SOL _ TUJAPA, ingediend.
Eind juni, ontvingen wij bericht dat het OKP project niet voor uitvoering was geselecteerd. Het aantal
inzendingen was groter dan verwacht. Helaas.
De belangstelling voor fishfarming in Nakwa is groeiende. Al verschillende voorstellen en plannen
vanuit de bevolking zijn gepasseerd. Begin 2021 hopen we dat er gestart kan worden.
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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
2020 geen scholen, verenigingen noch braderieën
kunnen bezoeken.

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. Dit jaar kwam het gehele bedrag ten goede aan “Empowering Girls Gambia”
Contactpersoon bij deze stichting is Sabrina Cuijten uit Bemmel. Empowering Girls Gambia heeft als
doel het versterken van jonge meisjes zo dat zij eigen keuzes kunnen maken en nee durven zeggen
tegen seksueel geweld (o.a besnijden van genitaliën), ongeplande zwangerschappen en
kindhuwelijken. Door voorlichting en weerbaarheidstrainingen aan te bieden wordt de
zelfredzaamheid bevorderd. Niet worden achtergesteld maar juist leidend kunnen zijn. Meiden die
deze trainingen gevolgd hebben voldoende kennis over hun seksuele gezondheid, durven hun
grenzen aan te geven, volgen onderwijs en hebben hierdoor betere economische vooruitzichten.
Onderstaande tekst is afkomstig uit het verslag “Empowering Girls Gambia”
“Zoals overal in de wereld hebben ook in Gambia de projecten stil gelegen. Dit betekende géén
naailessen en géén trainingen op het gebied van weerbaarheid. Er waren geen inkomsten waardoor er
veel ondervoeding was. Gelukkig blijkt het virus zich rustig te houden en zijn de werkzaamheden recent
weer opgepakt. Voordat er gestart werd is er geïnvesteerd in de materialen. Alle machines konden door
jullie bijdrage worden gerepareerd en worden nagekeken. Daarna zijn er stoffen gekocht voor o.a
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nieuwe schooluniformen van de naastgelegen basisschool. En met de goedwerkende machines
kwamen de eerste opdrachten al weer binnen. Ze mochten het voetbaltenue maken van de lokale
voetbalclub. Mooie ontwikkelingen dus. Naast deze mooie herstart hebben we ook nog een reserve
bewaard zodat we wanneer bijvoorbeeld een machine uitvalt of er iets aangeschaft kan worden we dit
mogelijk kunnen maken”

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.
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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.
Onze poging om via het Orange Knowledge Project (OKP), financieel mee te liften ten gunste van ons
Fishfarming project mislukte, zoal eerder vermeld.
Ook een verzoek bij de ‘Hans Geveling Foundation’, dat zich met name richt op agrarische projecten in
Afrika, strandde.
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5. BESTUURSZAKEN
Dat 2020, door de uitbraak van het Corona, geen gewoon bestuursjaar is geworden, zal een ieder
duidelijk zijn. Vanaf half maart kon en mocht niet meer “live” vergaderd worden. Via Whatsapp-video
vonden de vergaderingen plaats.
Voor het eerst, in het bestaan van “Empowerment Babati, stond voor dit jaar in maart een
werkbezoek, gepland. Het Solbestuurslid, Elyse Mastenbroek, had haar reis al geboekt en stond klaar
voor vertrek toen plotseling de vlucht vanwege de Corona werd geannuleerd. Erg spijtig, de geplande
bezoeken en persoonlijke overleggen kwamen te vervallen. Gelukkig zijn de kosten van het vliegticket
terugbetaald en kan dit budget in 2021 weer ingezet worden.
Op 13 maart heeft het bestuur nader kennisgemaakt met het bestuur van Rotaryclub Lingewaard.
Wederzijdse kennisname van projecten vond plaats. Ook is gesproken over wat we voor elkaar zouden
kunnen betekenen.
Het SOL bestuur bestond uit de leden Gerrie Berben, Pauli Bles, Leen Capel, Ben Gerritsjans, Elyse
Mastenbroek en Peter Hermans. In 2020 is Marga Huisman als bestuurslid toegetreden. Eind 2020 is
Gerrie Berben teruggetreden, wegens verhuizing. Haar werk wordt overgenomen door Marga.
We blijven op zoek naar nieuwe leden. We hebben de vraag op enkele vacaturebanken geplaatst.
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6. Slotwoord
Het SOL bestuur dankt allen die zich, belangeloos, in 2020 ingezet hebben voor het werk van onze
stichting.
In het bijzonder danken we de gemeente Lingewaard en onze sponsoren voor hun bijdragen.
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7. Financieel Jaarverslag
STICHTING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING LINGEWAARD Financieel Jaarverslag 2020

Datum

Omschrijving

Debet

Credit

Rekening - Courant: NL56 RABO 0105 7681 38
Saldo per 1 januari 2020
Rente per 31-12-2019

€
€
€

135,62
135,62

€

135,62

ONTVANGEN
08-01-20
04-02-20
14-02-20

donatie L Capel
donatie Cobb Europe BV
Subsidie Gem Lingewaard

€
100,00
€
750,00
€ 15.000,00

Totaal ontvangsten

€ 15.850,00

UITGAVEN
Babati ProjectenTanzania

€ 15.850,00

SALDO's

21-02-20
24-02-20
24-03-20
14-05-20
08-06-20
17-12-20

03-01-20
04-02-20
03-03-20
02-04-20
05-05-20
02-06-20
02-07-20
04-08-20
02-09-20
02-10-20
03-11-20
02-12-20

NSS Roofing Second Lab
Aanvulling NSS Roofing + Bankkosten 2.6%
Finishing building Labs (excl inventaris)
NSS Plumbing/Gas
NSS Electricity 1st Lab
"Kleine Projecten Lingewaard":
'Empowerment Girls Gambia'

€
€
€
€
€

3.185,00
328,00
3.000,00
3.096,50
2.757,00

€

1.000,00

Totaal Babati

€

13.366,50

Bankkosten
Periode 01-12-2019 t/m 31-12-2019
Periode 01-01-2020 t/m 31-01-2020
Periode 01-02-2020 t/m 29-02-2020
Periode 01-03-2020 t/m 31-03-2020
Periode 01-04-2020 t/m 30-04-2020
Periode 01-05-2020 t/m 31-05-2020
Periode 01-06-2020 t/m 30-06-2020
Periode 01-07-2020 t/m 31-07-2020
Periode 01-08-2020 t/m 31-08-2020
Periode 01-09-2020 t/m 30-09-2020
Periode 01-10-2020 t/m 31-10-2020
Periode 01-11-2020 t/m 30-11-2020
Totaal Bank Kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9,95
9,95
14,95
9,90
10,00
14,89
10,00
9,95
9,94
9,96
9,95
9,95
129,39
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€ 13.366,50

€

129,39

06-01-20
07-01-20
06-02-20
06-02-20
06-02-20
06-02-20
14-03-20
07-05-20
03-08-20
23-10-20
07-12-20
08-12-20

06-02-20
24-03-20
23-10-20
08-12-20

Secretariaatskosten
WebsiteProductie: gift aan EMJ Gerritsjans
Kinkel Huur fact. 1912057
Kinkel Huur fact. 1811058
Kinkel Huur fact. 1905055
Kinkel Huur fact. 1906051
Kinkel Huur fact. 2001055
Kinkel Huur fact. 2002052
Kinkel Huur fact. 2003049
Baffoon/Budget Webhosting BV
Kamer v Koophandel uittreksel
Kinkel Huur fact. 2008039
Kinkel Huur fact. 2009055

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50,00
53,75
60,25
45,00
25,00
26,25
35,75
34,50
41,14
7,50
25,50
43,50

Totaal Secretariaatskosten

€

448,14

Overige kosten
E. Mastenbroek FondsenBoek
Att. Doto/Samuel ivm bezoek Elyse aan Babati
E. Mastenbroek Visum Tanzania
Kerstattenties bestuur

€
€
€
€

25,94
55,08
45,96
68,35

Totaal Overige Kosten

€

195,33

Totaal Inkomsten 2020
Totaal Uitgaven 2020

€ 15.985,62
€ 14.139,36
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<<<<<<

€

448,14

€

195,33

€14.139,36

Saldo Rek-Courant 31-12-2020

€ 1.846,26

>>>>>

>>>>>

€ 1.846,26

Spaarrekening NL32 RABO 1261 3755 48
01-01-20

Saldo SpaarRekening 01-01-2020

€

01-01-20

Stortingen
Ontvangen Rente

€

Totaal gespaard.

€

8,27

8,27

€

8,27

Opnamen
geen opnamen

€

-

Totaal opnamen (overboekingen)

€

-

Totaal Storting 2020
Totaal Opnamen 2020

€
€

8,27
-

Saldo SpaarRekening 31-12-2020

€

8,27
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€
-

€
€ 8,27

