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Bestuur 
Het bestuur werd op 1 januari 2017 gevormd door: 
- Pieter Smeets (voorzitter) 
- René Meeuws (secretaris) 
- Roeland Slagmolen (penningmeester) 
 
Het bestuur kwam in 2017 drie keer bijeen en wel op 2 februari, 15 juni en 16 november. Deze 
vergaderingen werden bijgewoond door Edward Wolfs, medewerker van de stichting Experi-box. 
 
 

Activiteiten 
 
De activiteiten van de stichting waren ook in 2017 gericht op het ondersteunen van Edward Wolfs als 
initiator en contactpersoon voor het belangrijkste doel: scholen in Uganda te ondersteunen bij de 
ontwikkeling van experiment-gestuurd science-onderwijs. 
 
De activiteiten van de stichting waren verder gericht op het werven van donateurs. Dit werd o.a. 
gedaan door middel van het vertonen foto’s en films op scholen in Nederland; dat beeldmateriaal 
stamde van werkbezoeken van Edward Wolfs aan scholen in Uganda in voorgaande jaren. Daarnaast 
leverde een direct mail actie van bestuursleden enkele incidentele donateurs op. 
Voorjaar 2017 kreeg de stichting Experi-box in de persoon van Edward een Award 2017 toegekend 
van de goede doelen organisatie Me & My Charity, vergezeld van een cheque van € 10.000,-. 
Basisschool De Esdoorn in Elst organiseerde een goede doelen actie t.b.v. het werk van Experi-box. 
De Nijmeegse vestigingen van Albert Heijn aan de Daalseweg en aan de Jacobslaan ondersteunen de 
stichting met de opbrengst van statiegeldacties. 
 
In 2017 is veel tijd en energie gestopt in  contacten met verschillende scholen in Nederland. Enerzijds 
wilden we overtollige materialen die in Uganda nog goed bruikbaar kunnen zijn, anderzijds wordt 
altijd de vraag opgeworpen naar geldelijke ondersteuning. Dat laatste zit er vaak niet in omdat 
scholen op het gebied van goede doelen al andere keuzes gemaakt hebben (Serious Request wordt 
regelmatig genoemd). Enkele scholen willen in de toekomst Experi-box wel ondersteunen.  
Met de stichting UCCF in Dordrecht (Uganda Child Care Foundation) was regelmatig overleg. Deze 
stichting ondersteunt een aantal scholen in het Rakai gebied in het zuiden van Uganda. Tijdens zijn 
reis najaar 2017 heeft Edward Wolfs science-trainingen aan docenten gegeven. 
 
Via H400 (technische school in Nijmegen) zijn in het recente verleden contacten gelegd met het 
Nijmeegse bedrijf DFI (Dutch Fair Innovation Foundation). Deze NGO ondersteunt de technische 
school St. Dennis Vocational in Entebbe met gereedschappen en computers. De school kreeg in 2016 
van ons al experi-boxen en bijbehorende trainingen. Er wordt nu een stageproject opgezet (voor 
Uganda ongebruikelijk) zodat een aantal studenten ervaring kan opdoen bij een groot plantenbedrijf 
(Wagagai) vlak bij de school. Edward Wolfs begeleidt dit stageproject.  
 
Door het overlijden van  Jan Leisink, altijd een steunpilaar bij het voorbereiden van de reizen naar 
Uganda, moest ook veel tijd gestoken worden in het vinden van nieuwe kanalen voor de productie 



van de boxen. Hetzelfde geldt voor het vergaren (tegen een redelijke kostprijs) van de elektronica die 
de boxen vult.  
 
Het scholennetwerk van Experi-box in Uganda is verder uitgebreid in 2017. De science-docenten van 
de deelnemende scholen van Experi-box beginnen elkaar langzaam te vinden en elkaar af en toe te 
bezoeken. 
 
 

Reis naar Uganda 18 september – 23 oktober 2017 

In Entebbe heeft Edward Wolfs  -n.a.v. de contacten met DFI- twee dagen gewerkt op de technische 
school, St. Dennis Vocational.  Met de directie van die school bezocht hij een groot bedrijf in de buurt 
van Wagagai om de mogelijkheden te bespreken om studenten daar stage te laten lopen. De 
vooruitzichten zijn wat dat betreft gunstig.  
Van Entebbe ging de reis naar het zuiden, richting Tanzaniaanse grens. In Ssange -vlakbij het stadje 
Rakai- bezochten we de basisschool Christian Primary School  en in Kakuto de middelbare school, 
Insula Secondary School. Op de basisschool hebben we vooral veel praktijkproefjes gedaan met de 
science-docenten. Regelmatig kwamen docenten van andere scholen langs die graag mee wilden 
doen. Op de middelbare school zijn naast het doen van experimenten ook plannen gemaakt voor het 
opzetten van een bibliotheek met een studiecentrum met computers. 
Voor de twee scholen in Masaka waar we al twee jaar mee samenwerken kwam ons bezoek wat 
ongelegen omdat de schoolexamens voor de deur stonden. Het betreft hier de middelbare school St. 
Bruno Secondary School en de lerarenopleiding Ndegeya Primary Teacher College. Hier hebben we 
wel experimenten besproken die niet helemaal liepen zoals de docenten graag wilden en we hebben 
gekeken naar plannen en wensen voor volgend jaar. 
In de bed & breakfast in Masaka kwamen we in contact met de Amerikaan Marc  Sklar van Brick by 
Brick. Dat is een NGO die zich in oostelijk Afrika inzet voor innovaties op het gebied van 
gezondheidszorg, onderwijs en ondernemerschap. Marc Sklar nodigde ons uit om in 2018 ook 
docenten te komen trainen op scholen waar Brick by Brick werkzaam is. 
In Jinja werd gedurende negen dagen gewerkt op technische school Matia Mulumba, middelbare 
school Buseede Seed en enkele basisscholen (o.a. St. Paul’s Primary School en Junior Bright Primary 
School). Op deze scholen gaf Edward Wolfs extra sciencetrainingen. De basischolen ontvingen ook 
extra leesboekjes en ander leesmateriaal van Biblionef (o.a. kwartet-kaarten met woorden). Tevens 
lieten we ook de nieuwe wereldatlas achter, gemaakt door René Leisink (de jongste zoon van Jan 
Leisink).   
Tijdens het verblijf in Jinja is één hele dag in Kampala overleg geweest met enkele 
curriculumcommissies. We hebben daar extra materiaal achter gelaten op het gebied van science-
onderwijs, als ook leesboekjes en ander materiaal voor basisscholen. De organisatie ‘Vrouwen van 
Soweto’ in Jinja ontving lappen stof van Vlisco, als ook Waka- en andere solarlampen, waterfilters en 
telefoons.  
In het noorden vlak bij Kitgum (bij het Kidepo National Parc) werd een bezoek gebracht aan de 
middelbare school Karenga Secondary School om enkele experi-boxen te te overhandigen. We 
trainden de science-docenten in het werken met deze leermiddelen.  
In Gulu (eveneens in het noorden) is nog een hele dag gewerkt op de lerarenopleiding  Gulu Primary 
Teacher College en op enkele basisscholen, de Demonstration School, Pabo Primary School en Otong 
Primary School). 
 


