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Bestuur 
Het bestuur werd in 2021 gevormd door: 
- Pieter Smeets (voorzitter) 
- Tefke van Dijk (secretaris) 
- Roeland Slagmolen (penningmeester) 
 
Het bestuur vergaderde in 2021 twee keer en wel op 5 juni en 2 september. De vergaderingen 
werden bijgewoond door Edward Wolfs, medewerker van de stichting Experi-box. 
 

Activiteiten 
Het hele jaar 2021 werd bepaald door corona met af en toe een lockdown in Nederland en 
omringende landen. We hoorden weinig over Afrika. In Uganda gold vanaf maart 2020 een lockdown 
voor scholen. Alle scholen zijn de rest van het jaar dicht. 
 
Contacten met Uganda 
Edward heeft geregeld contact gehad met docenten en directeuren van de verschillende scholen 
waarmee Experi-box samenwerkt. Bijvoorbeeld met bestuurslid David Otto van basisschool Kitgum 
Community Learning Centre, in het noorden van Uganda. Zij zijn het hele jaar druk geweest met het 
bouwen van een tweede gebouw voor klaslokalen (door forse donatie uit Aalten). Ze waren heel blij 
en verrast als ze horen dat Experi-box een actie was gestart (van december 2020 t/m april 2021) om 
voor beide gebouwen geld in te zamelen voor schoolbankjes. De donatie van 1800 euro is in 
november 2021 overgemaakt. 
 
Ook heeft Edward voor overleg geregeld contact gehad met mensen van de curriculumcommissies. 
Onder meer over de mogelijkheden van thuisonderwijs in Uganda. Daar zijn ze uiteindelijk niet goed 
uitgekomen. 
 
Project Experi-cards 
Eind 2020 ontving Edward van het Spinoza Lyceum in Amsterdam een set kaartjes met leuke 
proefjes. Tijdens de eerste lockdown heeft hij enkele kaartjes naar docenten van Nederlandse 
basisscholen gestuurd. Dat beviel de docenten, ouders én kinderen heel goed. In maart 2021 
ontstond dan ook het idee dat deze kaartjes en manier van werken ook goed zouden kunnen werken 
op basisscholen in Uganda. 
 
Dit project bracht verschillende werkzaamheden met zich mee: 

- Maken van “nieuwe” kaartjes die geschikt zijn voor basisscholen in Uganda. 
- Maken van speciale tekeningen met daarop Afrikaanse jongens, meisjes, huisjes, hutjes, 

bomen, etc (door René Leisink). 
- Kijken naar de teksten achterop (door Pieter en Edward). 
- Zorgen voor opmaak (door grafisch ontwerper en typograaf Robbert Zweegman, met advies). 
- Drukken van kaartjes (door Media Mail, met advies voor papiergebruik). 
- Samenwerken met NCDC (Santus Cale) zodat alle experimenten in het curriculum van de 

basisscholen zitten. 
 
Na een flink aantal maanden werk is alles uiteindelijk gedrukt: 24 Experi-cards in een doosje. Het was 
een leuk en bijzonder ontwerpproces! Tijdens de reis in februari/maart 2022 hebben Edward en 
Pieter veel Experi-cards uitgedeeld op basisscholen, en er samen mee gewerkt. Santus Cale van NCDC 
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gaat hier nog even mee door. De Experi-cards gaan nu rond in Zuid-Afrika + Botswana + Togo. Zodra 
we feedback krijgen vanuit Uganda gaan we de Experi-cards aanpassen en waar nodig verbeteren. 
Ook wachten we af welke experimenten ze erbij willen hebben. Zo wordt het doosje steeds meer 
gevuld met inhoud van henzelf! 
 
Overige activiteiten 

• Book 1 (gassen, materie en krachten) heeft nieuwe tekeningen gekregen van René Leisink, 
plus nieuwe teksten en opmaak van Tefke. Het boek heeft hierdoor een flinke update 
gekregen en is opnieuw gedrukt. 

• Book 2 (elektriciteit en elektro) heeft nieuwe foto’s gekregen van Edward. Ook heeft hij 
samen met Pieter de tekst herzien. Na een nieuwe opmaak is het boek ook gedrukt. 

• We hebben geregeld spullen aangeschaft voor ‘als we weer kunnen gaan’, zoals twee 
microscopen voor basisscholen. Ook heeft Edward spullen opgehaald in Goes. 

• Met enkele docenten van een Hogeschool in Wageningen bogen we ons over twee vragen: 
o Kan Experi-box iets betekenen voor soortgelijk (Franstalig) project in Togo? Dit loopt 

inmiddels best goed, ook met de Experi-cards. 
o Kan een groepje studenten experimenten bedenken over biologie en/of voedsel? 

Hier is geen echte reactie op gekomen. De contactpersoon heeft op persoonlijke titel 
20 ‘smart games’ (leerzame spelletjes) gedoneerd. Die hebben we in februari 2022 
meegenomen naar Uganda en uitgedeeld op enkele basisscholen. 

• Twee docenten uit Nederland hebben oude, maar nog goede rekenmachines gedoneerd. 
Edward heeft alle batterijen vervangen. In februari 2022 zijn ze meegegaan naar Uganda en 
gedoneerd aan de secondary school in Jinja. 

• We hebben extra boeken ontvangen van Biblionef in Den Haag. In ruil heeft Biblionef een 
Experi-box en 1 set Experi-cards gekregen voor eenzelfde project in Mexico. Zij hebben 
gezorgd voor de vertaling in het Spaans. 

• Van het Canisius College in Nijmegen hebben we 15 goede microscopen gekregen voor 
scholen en een lab in Uganda. In november 2021 zijn ze op een pallet samen met allerlei 
laboratorium- en ziekenhuismaterialen naar Uganda vervoerd. Alles is op 11 maart 2022 
verdeeld over een gezondheidscentrum in Entebbe en enkele scholen in Uganda. 

• Eind 2021 is een donatie naar de basisschool in het noorden gegaan door een speciale 
bijdrage van enkele docenten in Nederland. Zij besloten dit te doen toen ze hoorden dat de 
docenten in Uganda geen geld krijgen en dus ook vrijwel niets te eten hadden. 

• Aan het eind van het jaar hebben we enkele laptops kunnen ophalen in Tilburg en contact 
gekregen met iemand in Oss die een school in Lira ondersteunt. 

• Tot slot hebben we nog een paar keer contact gehad met enkele mensen van de HAN voor 
mogelijke stages van studenten in Uganda. 

 

Reizen naar Uganda 
Op het eind van 2021 ontstond langzaam het idee dat het mogelijk zou kunnen worden om begin 
2022 misschien weer naar Uganda te kunnen reizen. Het bleef nog even afwachten wat corona zou 
gaan doen. Half december hoorde Edward van enkele mensen van de curriculumcommissies dat de 
scholen in Uganda half januari 2022 weer open zouden kunnen gaan. Daarmee hebben we 2021 vol 
goede hoop en verwachtingen afgesloten! 


