Jaarverslag over 2016
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard
Algemeen
Het jaar 2016 heeft voor de SOL in het teken gestaan van onze aandachtsregio Babati in Tanzania.
Volgens de planning moest de nieuwe steenfabriek dit jaar opstarten en produceren.
Het 1e project, de steenfabriek, is dit jaar voltooid. In september zijn de eerste bakstenen uit de oven
gekomen. Ongeveer 2 ½ jaar na de ondertekening van onze overeenkomst heeft men een nieuwe
steenfabriek opgezet en is het plan realiteit geworden.
De SOL heeft voor deze fabriek de financiering als een krediet verleend. Natuurlijk zijn er enkele
tegenslagen geweest, maar deze zijn op een goede manier en in overleg met de SOL opgelost.
Om de toenemende werkzaamheden in Babati te kunnen verdelen en om te voorkomen dat er
vragen rijzen over de integriteit van de 2 personen die tot nog toe ter plekke de kar trokken hebben
we voorgesteld een werkgroep te vormen die samen de projecten begeleiden. Onze
contactpersonen hebben een 5 notabelen van de plaatselijke gemeenschap benaderd en bereid
gevonden om in een comité plaats te nemen waarin zij de vertegenwoordiging van de SOL in Babati
kunnen zijn. Deze groep heeft de taak gekregen om (vervolg-) projecten te screenen op
haalbaarheid, financierbaarheid en betrouwbaarheid alvorens een aanvraag aan de SOL wordt
voorgelegd. In 2017 zal worden gewerkt aan de formalisering van deze werkgroep
Het jaar 2016 heeft verder in het teken gestaan van verbetering van onze communicatie naar buiten.
Naar aanleiding van onze vraag op de Beursvloer van de De Oost-Betuwse Uitdaging op 16 november
2015 hebben we voorlichting gehad op het gebied van communicatiemiddelen. Eén van de adviezen
betrof het opzetten van een betere website.
Naar aanleiding hiervan is een geheel nieuwe website gebouwd waar met film- en fotomateriaal de
stand van zaken in Babati regelmatig up-to-date gehouden kan worden. Ook is een facebookaccount
aangemaakt zodat we via dit sociale medium bekend kunnen worden. Daarnaast worden er
regelmatig relevante artikelen geplaatst in de lokale kranten “Het Gemeente Nieuws” en “De Nieuwe
Krant”.

Nu het eerste project in Babati, de realisatie van een steenfabriek, is geslaagd heeft de SOL een
vervolgaanvraag ontvangen. Dit project omvat de bouw van klaslokalen, een toilettengebouw en een
onderwijzerswoning voor een school voor vervolgonderwijs in Nakwa. Deze buitenwijk van Babati
telt ca. 17.500 inwoners. De plaatselijke bevolking heeft het initiatief genomen om een eigen school
voor vervolgonderwijs te realiseren zodat hun kinderen niet worden gedwongen om soms meer dan
14 km naar de dichtstbijzijnde school te lopen.
Aantrekken van sponsoren
Voor het aantrekken van sponsoren zijn we in contact gekomen met de Rotary Arnhem-Huissen. Bij
een commissie van deze Rotaryclub hebben we een presentatie gegeven van ons project en onze
visie op onze bemoeienis met de regio Babati in Tanzania. Hierop heeft de Rotary Arnhem-Huissen
besloten om ons de komende 3 jaren te sponsoren. De komende 3 jaren zullen fundraisingprojecten
worden georganiseerd waarvan de opbrengsten ten goede zullen komen van projecten in Babati.
Voor het vervolgproject in Nakwa is een aanvraag ingediend bij de Stichting Mi Corazon voor een
financiële bijdrage omdat de totale kosten onze eigen middelen te boven gaan.
In juni hebben we nog meegedongen naar de Jobenaprijs onder de titel Empowerment Babati.
Helaas zijn wij hierbij niet voor de prijs in aanmerking gekomen. Wel heeft de
beoordelingscommissie ons project als zeer waardevol beoordeeld en dat we met dit project
ruimschoots voldoen aan de gestelde criteria. Na veel wikken en wegen is de keuze uit 34
inzendingen is echter niet op ons gevallen.

Scholenproject Lingewaard
Door het aanbieden en ondersteunen van thematisch gerichte projecten in het lokale onderwijs, met
name het Afrika project, wil de SOL de ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht van scholieren
brengen en bevorderen. De uitvoering van ons projectaanbod, d.m.v. lesprogramma’s en workshops,
is maatwerk en vindt plaats binnen het reguliere onderwijsaanbod. In nauwe samenwerking met het
onderwijspersoneel, onze SOL gastdocenten, uit o.a. Congo en enkele Lingewaarders met eigen
Afrika- ervaring, worden de projecten gerealiseerd.
Een project duurt 2 tot 6 weken. De kosten ervan worden door SOL en school gezamenlijk gedragen.
Het aanbod is gericht op uitvoering door en voor de hele schoolgemeenschap; daarbij wordt rekening
gehouden met de verschillende leeftijdsgroepen.
Het SOL scholenproject heeft zich, op een reguliere LEA bijeenkomst van schoolbestuurders onder
voorzitterschap van de wethouder mevr. Witjes, juni
2016 ,in een powerpoint presentatie en videofilm
gepresenteerd.
In de maand juli 2016, is ons Afrika -scholenproject op
basisschool Mikado,i n Bemmel succesvol uitgevoerd.
Het waterputten project “Bontassi” in Niger heeft in
de projectweken mede aandacht gehad. Dit project is
een initiatief van Amadou Soleman, die jaren eerder
als minderjarige asielzoeker in Arnhem heeft
gewoond. Hij heeft o.a. als vrijwilliger in de
Wereldwinkel in Huissen gewerkt. Ook heeft hij enkele
keren, voor zijn vertrek naar het buitenland in 2008,

zijn medewerking verleend aan ons SOL-Afrikascholenproject. Met een sponsoractie hebben de
leerlingen, van deze kleine Lingewaardse school, het mooie bedrag van € 853,58 bijeengebracht. In
het geboorte dorp van Amadou, dat in de Sahelzone is gelegen, kunnen de door scholieren van de
middelbare school gegraven waterputten voorzien worden van waterpompen. Via een
irrigatiesysteem voorzien deze pompen de jonge aanplant van bomen van water.
Op de Bemmelse Uit-markt , najaar 2016, heeft het Afrikaproject zich in de stand van de Sol
gepresenteerd aan het publiek.

Wereldwinkel
Begin 2016 is met het bestuur van Wereldwinkel Lingewaard het bestaande convenant herzien en
voor de komende jaren met aangepaste afspraken ondertekend.
Helaas kregen we eind van het jaar te horen dat het financieel met de wereldwinkel zo slecht ging
dat men heeft besloten om de wereldwinkel in Huissen te sluiten.

Financieel jaarverslag
Het jaar 2015 werd afgesloten met een positief saldo. Samen met de Gemeente subsidie heeft SOL
weer een bijdrage kunnen leveren aan projecten die de inwoners van Babati zelf gestart zijn.
SD Bricks, de steenfabriek, heeft een aanvullend microkrediet ontvangen om onvoorziene kosten te
kunnen dekken en daarmee is het opzetten van de steenfabriek wat betreft bijdragen vanuit
Lingewaard afgerond.
SOL blijft de voortgang van dit project, dat op basis van micro krediet tot stand kwam, volgen;
wanneer de steenfabricage eenmaal goed op gang is gekomen zal een begin gemaakt worden met
het terugbetalen van het krediet door 10% van de jaarwinst te storten in een fonds waarmee weer
andere microkredieten verstrekt gaan worden.
Eind 2016 is het eerste bedrag overgemaakt naar ons volgende project; een school voor voortgezet
onderwijs in Nakwa, Babati. Een deel van de gebouwen is reeds door de mensen zelf gefinancierd en
gebouwd. Het bedrag dat via de SOL door de Gemeente Lingewaard beschikbaar is gesteld werd
gebruikt om een toiletgebouw te plaatsen (één van de voorwaarden om een school te kunnen
openen).
De volgende stappen, in 2017, waaraan SOL zich heeft gecommitteerd zijn het ‘Teachers House’
(eveneens een voorwaarde om de school te kunnen openen) en het afbouwen van nog niet volledige
klaslokalen.
Voor het onderhouden van een goed contact en het maken van foto’s en filmpjes voor PR
doeleinden heeft SOL een smartphone gefinancierd.

Ter verduidelijking: de rekening courant geeft een weergave van de financiële gegevens die direct
betrekking hebben op de subsidie van de Gemeente Lingewaard.
Daarnaast is er de projectrekening waarop de bedragen gestort worden die vervolgens naar
projecten worden doorgesluisd. Tot nog toe betreft het ook in deze rekening (bijna) alleen gelden die
direct betrekking hebben op de gemeentelijk subsidie. Uitzondering hierop is de opbrengst van de
sponsorloop die door kinderen van de basisschool Mikado werd georganiseerd, naar aanleiding van
het Afrika project met SOL.
Volgend jaar zullen bedragen die naast de gemeentelijke subsidie beschikbaar komen (giften,
donoren, activiteiten vanuit de basisscholen) alleen op de project rekening te vinden zijn.
Tot slot: het kopje ‘Wereldwinkel’ zal in het jaarverslag 2017 niet meer terugkomen; de wereldwinkel
heeft helaas haar deuren moeten sluiten.

Bestuur Stichting Ontwikkelingssamenwerking
In september is ons bestuur uitgebreid met een nieuw lid die de functie van secretaris op zich wil
nemen. Hiermee zijn wij zeer verblijd.
Toch blijven we nog op zoek naar versterking van het dagelijks bestuur omdat de voorzitter eind
2018 aftredend is.

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard
Website: www.sol-lingewaard.nl
Informatie te verkrijgen via: info@sollingewaard.nl

