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Management Samenvatting
Onze Visie
Een verbeterd toekomstperspectief voor achterstandsgroepen in Afrika.
Onze Missie
Het verbeteren van de gezondheidssituatie, levensverwachting en levensstandaard van in het bijzonder vrouwen en kinderen op het platteland van Afrika, door de realisatie van een verbeterde toegang tot
schoon drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en hygiëne, voedselzekerheid, zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling (Women Empowerment).
Onze Doelstellingen
Stichting RWF realiseert haar doelstellingen gebruik makend van het zogenaamde inktvlek model. Hierbij worden projecten gepland en uitgevoerd in een zich verder uitbreidende cirkel rond het regionale steunpunt in Ukpo van haar zusterorganisatie RWF Nigeria. Voor de planning
van onze projecten wordt de volgende prioriteitsvolgorde aangehouden:
Gezondheid: De aanleg van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen op basisscholen en op gezondheidscentra / zwangerschapsklinieken; het uitvoeren van programma’s m.b.t gezinsplanning.
Armoedebestrijding: het uitvoeren van projecten m.b.t. voedselzekerheid, zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling; het verstrekken van
microkredieten aan vrouwen in achterstandssituaties; het geven van extra onderwijs aan kinderen- en vrouwen in achterstandssituaties (Women Empowerment).
Samenwerking
Stichting RWF realiseert haar doelstellingen in samenwerking met partner organisaties. In Nederland is onze primaire partner Contribute Foundation. RWF Nigeria is belast met de voorbereiding en uitvoering van
onze projecten.
Projecten
Stichting RWF realiseert haar doelstellingen door aan Goede Doelen Organisaties haar projectplannen aan te bieden met het verzoek om een
bijdrage. Er wordt jaarlijks geworven voor tenminste drie tot vier nieuwe
projecten.
Projecten 2021
In 2021 werft de Stichting RWF fondsen voor 4 projecten in Nigeria:
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– een project voor schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
op de Alaogidi basisschool in Osina, Imo State;
– een project voor schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
voor het Dim-na- Nume gezondheidscentrum in Nkwere, Imo State;
– een project voor schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
voor het Awa-Izuogu gezondheidscentrum in Arondizuogu, Imo State;
- een gezinsplannings-, gezondheidszorg en armoedebestrijdings-/werkgelegenheidsproject in de regio Ukpo, Amambra State (5 jaren project).
Stichting RWF heeft een omvangrijk contributie gekregen van Contribute
Foundation om dit vijfjarig gezinsplanning project te kunnen beginnen.
Om een dergelijk project goed te kunnen aansturen en uitvoeren is er
behoefte aan een adequaat steunpunt op een centraal gelegen locatie
in de regio. Door de bouw en inrichting van een op het project toegesneden multifunctioneel centrum op het terrein van RWF Nigeria in Ukpo,
creëren we de mogelijkheid om als centraal informatie, coördinatie en
trainingspunt te dienen. In dit centrum vinden de voorlichtingsbijenkomsten plaats, wordt het consultatiebureau en de naai- en bakkersopleiding ondergebracht en vindt de training en begeleiding van talentvolle
jonge ondernemers uit achterstandsgroepen. In juni 2021 zijn we begonnen
met
de
bouw
van
dit
multifunctioneel
centrum.
Projecten 2022-2026
Stichting RWF plant in deze periode haar projecten voor schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen in het Zuidoosten van Nigeria gestaag verder uit te breiden. Daarnaast plannen wij In de regio Ukpo
(2023)
ons
gezinsplannings-,
gezondheidszorgen
armoedebestrijdings-/werkgelegenheidsproject verder uit te breiden.
Hierbij staat de verdere verbetering van de positie van vrouwen en kinderen in achterstandssituaties centraal en wordt (mede) gebruik gemaakt van het in 2021 te realiseren multifunctionele centrum in Ukpo.
Verwachte Resultaten 2021-2026
In de periode 2021-2026 verwacht Stichting RWF met haar projecten
voor schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen dagelijks 950
basisschool leerlingen extra en circa 550 bezoekers/patiënten van gezondheidscentra/zwangerschapsklinieken te zullen bereiken. Daarnaast
verwachten we ca. 25.000 omwonenden extra via drinkwaterwater tappunten “aan de straat” gratis te kunnen voorzien van schoon drinkwater. Daarnaast verwachten we met ons gezinsplannings-, gezondheidszorg en armoedebestrijdings-/ werkgelegenheidsproject in de regio Ukpo
in 2022 te starten.
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VN Doelstellingen
Met de realisatie van onze projecten leveren wij een bijdrage aan de
verwezenlijking van de “Sustainable Development Goals” 2015 van de
Verenigde Naties, op het gebied van schoon drinkwater, goede gezondheid en de bestrijding van armoede.
Communicatie
Stichting RWF communiceert schriftelijk, per email en mondeling met
haar fondsverstrekkers. Zij rapporteert de voortgang van haar projecten
via haar nieuwsbrieven en rapportages. Op haar website vraagt zij aandacht voor haar projecten.
Fondsenwerving
Stichting RWF benadert Goede Doelen Organisaties rechtstreeks met
haar fondsverzoeken om haar projecten te realiseren. Daarnaast worden
periodiek acties georganiseerd, zoals het wandelen voor schoon drinkwater met basisscholen.
Financiën
De inkomsten van onze stichting bestaan uit donaties, subsidies, sponsorgelden, schenkingen, giften en overige baten.
Jaarverslag
Aan het eind van ieder jaar wordt een jaarverslag opgesteld dat uiterlijk
maart van het volgende jaar beschikbaar komt.
CBF Keurmerk
Stichting RWF zal er in 2022 voor zorgen dat wordt voldaan aan de eisen
van het CBF Keurmerk.
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RWF Visie, missie en doelstelling
Visie
Een verbeterd toekomstperspectief voor achterstandsgroepen in Afrika.
Missie
Het verbeteren van de gezondheidssituatie, levensverwachting en levensstandaard van in het bijzonder vrouwen en kinderen op het platteland van Afrika, door de realisatie van toegang tot schoon drinkwater,
goede hygiëne, sanitaire voorzieningen, voedselzekerheid, zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling.
Doelstellingen
Stichting RWF realiseert haar doelstellingen gebruik makend van het zogenaamde inktvlek model. Hierbij worden projecten gepland en uitgevoerd in een zich steeds verder uitbreidende cirkel rond het regionale
steunpunt in Ukpo van haar zusterorganisatie RWF Nigeria. Voor de
planning van onze projecten wordt de volgende prioriteitsvolgorde aangehouden:
Gezondheid: De aanleg van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen op basisscholen en op gezondheidscentra / zwangerschapsklinieken; het uitvoeren van programma’s m.b.t gezinsplanning
Armoedebestrijding: het uitvoeren van projecten m.b.t. voedsel zekerheid, zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling; het verstrekken van
microkredieten aan vrouwen in achterstandssituaties; het geven van
extra onderwijs/Remedial Teaching aan kinderen- en vrouwen in achterstandssituaties (Women Empowerment).

Focusland
Stichting RWF richt haar focus binnen Afrika op Nigeria. De stichting
heeft zich in haar beginjaren ook op Malawi gericht en er 1 project voor
schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen gerealiseerd. Door
het ontbreken van een gekwalificeerde partner voor de uitvoering van
onze projecten wordt er voorshands verder van af gezien om ook fondsen te werven voor projecten in Malawi. Onze keuze voor Nigeria heeft
niet alleen te maken met de zorgwekkende situatie op het platteland
m.b.t. drinkwater, hygiënische omstandigheden en armoede onder kansarmen, maar ook met het feit dat onze stichting voor de uitvoering van
haar projecten in Nigeria kan beschikken over een ervaren en betrouwbare partner: RWF Nigeria.
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Onze nauwe relatie met onze zusterorganisatie RWF Nigeria is een belangrijke waarborg tegen de invloed van de endemische corruptie in dit
land. RWF Nigeria bestaat inmiddels meer dan 20 jaar en heeft met succes enkele tientallen projecten uitgevoerd ter bestrijding van armoede,
ziekte en achterstandssituaties.

Projecten
Zoals bij de doelstellingen aangegeven beoogt Stichting RWF in de planperiode jaarlijks in Nigeria tenminste vier projecten te realiseren.
Om als basisschool of lokaal gezondheidscentrum in aanmerking te komen voor een van onze projecten moet de situatie ter plekke v.w.b.
drinkwater en sanitaire voorzieningen daarvoor voldoende aanleiding
geven. Daarnaast moet de locatie voldoende beveiligd zijn (of op afspraak worden). Een goed hek is hierbij minimaal vereist. De lokale
overheden moeten bereid zijn de school op te nemen in de reguliere patrouillegang en te voorzien in voldoende vrijwilligers, als handlangers bij
de bouw. De directie moet een commitment aangaan voor een zorgvuldig gebruik en goede hygiëne maatregelen m.b.t. de nieuwe installaties.
Projectclusters
Waar mogelijk wordt voor nieuwe projecten locaties gekozen die, vanwege hun fysieke nabijheid in clusters van 2 kunnen worden gerealiseerd.
Dit heeft v.w.b. de realisatie zowel organisatorische en financiële voordelen als ook praktische. Om de effectiviteit en efficiëntie van deze projecten zo goed mogelijk te kunnen waarborgen worden er uitsluitend
langdurige samenwerkingsverbanden aangegaan met partnerorganisaties. Onze partner in Nigeria is onze zusterorganisatie RWF Nigeria. RWF
Nigeria draagt zorg voor de projectleiding, uitvoering en nazorg (controle) van onze projecten in Nigeria.
Overzicht gerealiseerde projecten 2013-2020
In de periode 2013-2020 zijn 27 projecten voor schoon drinkwater en
goede sanitaire voorzieningen gerealiseerd op 14 scholen, 12 gezondheidscentra en 1 gemeenschapscentrum in Zuidoost Nigeria en op 1 een
school in Malawi. Daarnaast is op 4 middelbare scholen een HIV-/Aidspreventie pilotproject uitgevoerd en werd in 2020 een coronavirus bewustwordings-, beschermings- en armoedebestrijdings project uitgevoerd.
Overzicht Resultaten gerealiseerde projecten 2013-2020
Schoon
drinkwater
en
goede
sanitaire
voorzieningen:
Dagelijks profiteren inmiddels ruim 6.400 basisschoolleerlingen en ruim
1250 bezoekers/patiënten van de gezondheidscentra van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Ook profiteren dagelijks ca.
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77.000 omwonenden van de drinkwater aftappunten “aan de straat”
HIV/Aidspreventie: Met ons HIV/Aidspreventie pilotproject werden over
een periode van 4 jaar ca. 1300 middelbare scholieren bereikt.
Coronavirusbestrijding: Met ons coronavirus bewustmakings-, beschermings- en noodhulp voedselproject werd een verschil gemaakt voor
200.000 mensen in delen van Anambra-, Imo- en Enugu-State, voor de
medewerkers en patiënten van 6 lokale gezondheidscentra en voor 240
hulpbehoevendegezinnen.
Gezondheidseffecten gerealiseerde projecten
Met name ziekten als cholera, diarree, bof, mazelen en parasieten zoals
bijv. ringwormen, werden/worden op deze wijze effectief bestreden.
Stichting RWF heeft deze projecten ook gebruikt voor het opzetten van
strategieën die de lokale gemeenschap motiveren hun voorzieningen
goed te beheren en regelmatig te onderhouden om zo hun gezondheid
te
blijven
bevorderen.
Gezondheidseffecten Covid-19 project
Met ons coronavirus bewustmakings-, beschermings- en noodhulp voedselproject werd een verschil gemaakt voor 200.000 mensen in delen van
Anambra-, Imo- en Enugu-State, voor de medewerkers en patiënten van
6 lokale gezondheidscentra en voor 240 hulpbehoevende gezinnen. De
negatieve effecten van Covid-19 op de gezondheid werden door dit project verkleind door een zeer tijdige interventie in maart en april 2020.
Door de uitreiking van voedselpakketten aan de meest hulpbehoevende
gezinnen kon in de betrokken regio ernstige ondervoeding worden voorkomen.
Gezondheidseffecten HIV/Aidspreventie pilot project
Ons HIV/AIDS preventie project op vier middelbare scholen in Zuid-oost
Nigeria was primair gericht op de bewustmaking dat HIV/AIDS kan worden voorkomen door een combinatie van specifieke waarden en normen
en een aantal actieve preventieve maatregelen. Om die reden kan vermoedelijk het best gesproken worden van een toegenomen gevoel van
eigenwaarde, weerbaarheid en geestelijke gezondheid bij de betrokken
1300 middelbare scholieren.
Projecten 2021
Voor 2021 werft de Stichting RWF fondsen voor 4 projecten in Nigeria:
–een project voor schoon drinkwater /goede sanitaire voorzieningen
op de Alaogidi basisschool in Osina, Imo State;
–een project voor schoon drinkwater /goede sanitaire voorzieningen
voor het Dim-na- Nume gezondheidscentrum in Imo State;
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– een project voor schoon drinkwater / goede sanitaire voorzieningen
voor het Awa-Izuogu gezondheidscentrum in Arondizuogu, Imo State;
- een gezinsplannings-, gezondheidszorg en armoedebestrijdings-/
werkgelegenheidsproject in de regio Ukpo, Amambra State (5 jaren
project).
Projecten 2022-2026
Stichting RWF plant in deze periode haar projecten voor schoon
drinkwater en goede sanitaire voorzieningen in het Zuidoosten van
Nigeria gestaag verder uit te breiden met 3 projecten per jaar.
Daarnaast plannen wij in de regio Ukpo (2023) ons gezins plannings-,
gezondheidszorg en armoedebestrijdings-/ werkgelegenheids project
verder uit te breiden. Hierbij staat de verdere verbetering van de positie
van vrouwen en kinderen in achterstandssituaties centraal en wordt
gebruik gemaakt van het in 2022 te realiseren multifunctionele
gebouw.
Verwachte Resultaten Projecten 2021-2026
In de periode 2021-2026 verwacht Stichting RWF met haar projecten
voor schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen dagelijks 4000
basisschool leerlingen en 1000 bezoekers / patiënten van gezondheids
centra / zwangerschapsklinieken extra te zullen bereiken. Daarnaast
verwachten we ca. 40.000 omwonenden extra via drinkwater tappunten
“aan de straat” te kunnen voorzien van schoon drinkwater. Ook
verwachten we met ons gezinsplannings-, gezondheidszorg en
armoedebestrijdings-/werkgelegenheidsproject in de regio Ukpo meer
dan 50.000 studenten, ouders en jongvolwassenen te bereiken.
Women Empowerment
In aanvulling op onze activiteiten voor schoon drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en goede hygiëne (WASH; Water, Sanitation & Hygiëne) en verworven inzichten n.a.v. de pilot op het gebied van HIV/Aidspreventie op middelbare scholen activiteiten (2017-2020) zal Stichting
RWF vanaf 2021 starten met projecten voor de verbetering van de positie van (vaak alleenstaande) vrouwen (en hun kinderen) “Women Empowerment”. Het doel van deze activiteiten is de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en educatie van vrouwen in achterstandssituaties te bevorderen, zoals in de derde doelstelling van de Stichting RWF is aangegeven.
Coöperatieve Spaar en Leen Associaties
Om dit te kunnen realiseren stelt Stichting RWF zich tot doel fondsen te
werven om achtergestelde vrouwen en meisjes te trainen in management, boekhouding en acquisitie vaardigheden. Ook zullen we aan de
slag gaan met het implementeren van Village Savings and Loan Associations (VSLA), een systeem waarmee de armste vrouwen hun huishouden
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meer effectief en flexibel kunnen beheren en om te kunnen investeren
in hun eigen bedrijfjes met behulp van coöperatieve groepen. (vgl. de
Boerenleenbank). We leggen daarbij onze focus op het verbeteren van
de capaciteiten van de gemeenschappen om VSLA zelf en effectief te
kunnen managen. Het voornaamste doel is om vrouwen in staat te stellen geld te verdienen om zo hun families te kunnen voeden en schoolgeld voor de kinderen te kunnen betalen.
Remedial Teaching Achterstandsleerlingen
Het doel van Stichting RWF is om in de planperiode projecten te realiseren op het gebied van Remedial Teaching, waarbij lesmateriaal, boeken
en computers worden geschonken aan scholen die we hebben voorzien
van schoon water en goede sanitaire voorzieningen. Leerlingen in achterstandssituaties hebben hierbij prioriteit.
Projectenevaluatie in 2025
We zullen 2025 gebruiken om onszelf door te lichten en te bekijken in
hoeverre onze stichting succes heeft gehad met haar projecten. We hopen te kunnen leren van onze successen, fouten, sterkten en zwaktes en
zo onze stichting en ons werk levensvatbaar te kunnen houden tot in de
verre toekomst. Zolang er nog mensen ziek worden of overlijden door
het gebrek aan schoon drinkwater of een degelijk toilet gaat ons werk
verder.
Communicatiebeleid
Stichting RWF zal zowel via haar Website als d.m.v. allerhande informatiemateriaal en presentaties de aandacht blijven vestigen op haar projecten. De stichting zal haar doelgroepen met haar nieuwsbrieven en
projectrapportages gericht blijven informeren en activeren.
Website
De website www.stichtingrwf.nl is een informatieve site. Deze website
wordt regelmatig geüpdate en uitgebreid qua functionaliteit. Op de
website is onder andere informatie te vinden over:









Stichting RWF (structuur, doelstellingen enz.)
Financiële verantwoording
Lopende projecten
Projectresultaten
Nieuwsbrieven
Partners / Hoofdsponsors
Vrijwilligerswerk
Donatie mogelijkheden
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Op deze manier worden onze nieuwste plannen en ideeën en onze lopende projecten overzichtelijk onder de aandacht gebracht, zodat eenvoudig kan worden gevolgd waar we ons als stichting mee bezighouden
en wat de resultaten zijn.
Informatiemateriaal
Door middel van nieuwsbrieven en fotomateriaal verzonden per post en
e-mail en door het geven of toezenden van presentaties houdt Stichting
RWF donateurs op de hoogte van haar doelstellingen en lopende projecten. Dit materiaal zal voornamelijk bestaan uit een samenvatting van de
informatie van de website. Op verzoek kan ook maatwerk worden geleverd.
Donateursbeleid
Donateurs ondersteunen Stichting RWF financieel met eenmalige of periodieke bijdragen. Donateurs kunnen desgewenst hun donatie toewijzen
aan een specifiek beschikbaar project. Als er op basis van onze fondsverzoeken meer geld wordt gedoneerd dan waar om is verzocht, zal dit
geld worden gebruikt voor de realisatie van een volgend vergelijkbaar
project. Stichting RWF is actief op zoek naar donateurs. Dit kan door zowel het bestuur als door de betrokken vrijwilligers of andere sympathisanten worden gedaan.
Het actief zoeken naar donateurs zal gedaan worden door:





Gedegen projectaanvragen in te dienen bij vermogende fondsen
en subsidiegevers
Benaderen van personen, bedrijven, instellingen via diverse media
Organiseren van initiatieven rondom fondswerving
Geven van presentaties aan potentiële donateurs

Naast fondsenwerving voor geldelijke donaties, zal de stichting ook op
zoek gaan naar giften in de vorm van goederen of diensten zoals bijvoorbeeld al het geval is bij de eerdergenoemde jaarlijkse sponsorloop
waarbij gewandeld wordt voor een van onze schoon drinkwater projecten.
Verslaglegging Projecten en verantwoording
De verslaglegging over onze projectactiviteiten en de nazorg van onze
projecten heeft bij de stichting speciale aandacht. Dit is een belangrijke
factor om donateurs te werven en (waar mogelijk) meerjarig aan onze
stichting te binden. Op de website van stichting RWF en in de regelmatig verschijnende nieuwsbrieven communiceren wij hierover transparant
naar de buitenwereld. Als tegenprestatie voor bedrijven of organisaties
die de stichting steunen met geld of diensten, plaatst de stichting (na
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toestemming) de logo’s op haar website. De namen van particulieren
worden vanwege privacyoverwegingen niet vermeld.
Financieel beleid
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
 donaties
 subsidies en sponsorgelden
 schenking en giften
 overige baten
Onze stichting werft, op basis van de inmiddels opgedane ervaringen,
rechtstreeks onder "goede doelen" organisaties. Doordat door de stichting uitsluitend gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers wordt veiliggesteld dat tenminste 98% van de geworven fondsen rechtstreeks ten
goede komen aan onze projecten.
Financieel jaarverslag
Over elk boekjaar zal een (financieel) jaarverslag worden opgesteld. Het
boekjaar eindigt op 31 december. Uiterlijk maart van het jaar daarop zijn
het jaarverslag en de jaarrekening beschikbaar.
Partners Contribute & Wilde Ganzen
De strategische partner van de Stichting RWF is Contribute. Dit is een
Nederlandse organisatie die kleinschalige stichtingen of particuliere initiatieven, zoals onze stichting, helpt om projecten op te zetten in ontwikkelingslanden. Uiteraard moeten die Nederlandse stichtingen er dan wel
voor zorgen dat de projecten in het ontwikkelingsland naar behoren worden uitgevoerd.
Ook bestaat er een langjarige partnerrelatie met Wilde Ganzen. Met hen
wordt een standaardprocedure gevolgd, waarbij onze stichting, zodra
2/3 van het benodigde bedrag door ons is geworven, dit wordt overgemaakt op de rekening van Wilde Ganzen. Wilde Ganzen vult dit bedrag
aan tot 100% en maakt vervolgens het totaal benodigde bedrag over
naar de uitvoerende projectorganisatie (RWF Nigeria) in het desbetreffende focusland (Nigeria).
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