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Voorwoord
Met genoegen presenteer ik u hierbij het eerste jaarverslag van Stichting RWF. Na de 

officiële oprichting op 12 oktober 2011, zijn we in 2012 vooral bezig geweest met 

het leggen van een solide fundament voor de start van de projectfase van onze stichting 

vanaf 2013.

Mede gebaseerd op de jarenlange ervaring van onze Nigeriaanse zuster organisatie 

Rural Women Foundation, hebben wij in 2012 primair geïnvesteerd in de opbouw en 

uitbouw van de kwaliteit, kwantiteit en effectiviteit van de bestuurlijke organisatie van de 

stichting.

Om die reden werd bijvoorbeeld het bestuur uitgebreid van 3 naar 5 leden, werd een 

groep vrijwilligers gemobiliseerd, een netwerk van partnerorganisaties opgezet, de ba-

sis gelegd voor het beleidsplan 2013-2017, de ANBI status verworven en een begin 

gemaakt met de communicatie en wervingsactiviteiten.

Met gepaste trots mag ik u ook onze website presenteren, die we in het verslagjaar 

hebben gebouwd (www.stichtingrwf.nl). Op deze site zult u uitgebreide informatie over 

onze stichting aantreffen en kunt u de voortgang van onze projecten in 2013 volgen.

Ik vertrouw er op dat dit jaarverslag samen met de overige informatie van de Stichting 

RWF voldoende basis vormen voor uw steun in de komende jaren.

Namens het bestuur van Stichting RWF,

Richard Klein Leugemors

(Voorzitter)
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Visie, Missie en Doelstelling

Visie

Een verbeterd toekomstperspectief voor achterstandsgroepen in Afrika. 

Missie

In samenhang met de millenniumverklaring van de Verenigde Naties, richt onze stichting 

zich op:

Het verbeteren van de levensverwachting en levensstandaard van in het bijzon-

der vrouwen en kinderen op het platteland van Afrika, door de realisatie van toe-

gang tot schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, voedselzekerheid, zelfred-

zaamheid en duurzame ontwikkeling.

Central School in Ukpo, Anambra State, Nigeria

Doelstellingen

Onze stichting beoogt vanaf 2013 een groeiend aantal projecten te realiseren te begin-

nen met jaarlijks tenminste twee projecten in de volgende landen:
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Nigeria

Stichting RWF kiest er voor de komende jaren een bijdrage te leveren aan het verbete-

ren van de levensverwachting en voedselzekerheid voor een tiental lokale gemeen-

schappen in vier provincies in het oosten van Nigeria. Dit in samenwerking met lokale 

organisaties, waaronder Rural Women Foundation in Nigeria. Daarnaast zullen we ons 

richten op verstrekking van microkredieten aan vrouwen, onderwijs aan achtergestelde 

kinderen en activiteiten op het gebied van HIV/AIDS preventie.

Toelichting

We zien dat in Nigeria de nood enorm hoog is, meer dan 80 miljoen mensen hebben 

geen toegang tot schoon drinkwater en de situatie met betrekking tot sanitaire voorzie-

ningen is zelfs nog slechter. We hebben als stichting goede contacten in Nigeria met 

organisaties die ons kunnen helpen met het uitvoeren van onze projecten.

Malawi

Stichting RWF kiest er voor door middel van gerichte projecten primair een bijdrage te 

leveren aan het verbeteren van de levensverwachting in Malawi. Ook hier betreft het de 

realisatie van schoon water en sanitaire voorzieningen voor in dit geval een vijftal lokale 

gemeenschappen. Vervolgens worden ook in Malawi onze activiteiten verder uitge-

bouwd.

Toelichting

Malawi is een van de focus landen van de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking. 

Wij kunnen hieraan een bijdrage leveren, gelet op onze lokale contacten en de opge-

dane ervaringen in het bieden van hulp aan de lokale gemeenschappen door onze zus-

ter organisatie in Nigeria.
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Organisatiestructuur
Stichting RWF is statutair gevestigd in Arnhem.

Bestuur

Het aantal bestuursleden is sinds eind 2012 vastgesteld op 5 leden:

• Richard Klein Leugemors (voorzitter)

• Uzoamaka Ezeunala (penningmeester)

• Anne-Marie Dondorp-Huveneers (secretaris)

• Anselma de Waart-Molleman (bestuurslid)

• Henny Lund-Meyer (bestuurslid)

 

Christina Pronk-Ottenhoff is als bestuurslid afgetreden en is nu als vrijwilliger actief voor 

Stichting RWF.

Dagelijks bestuur

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen samen het dagelijkse bestuur en 

heeft de zorg voor de gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stich-

ting, het begeleiden van de vrijwilligers en de uitvoering van bestuursbesluiten en acties.

Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen voor een vergadering.
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Eenmaal per half jaar worden de vrijwilligers uitgenodigd om mee te praten over de be-

stuurszaken. Van iedere bestuursvergadering wordt een actie- en besluitenlijst gemaakt. 

Deze wordt gedeeld met de vrijwilligers.

Leerlingen van de Unity Primairy Schook in Ukpo, Anambra State, Nigeria

Vrijwilligers

De Stichting RWF maakt gebruik van vrijwilligers voor de praktische uitvoering van haar 

activiteiten op gebied van communicatie, donateurs- en fondsenwerving. Totaal worden 

tenminste 10 vrijwilligers voorzien. Eind 2012 waren er 4 vrijwilligers actief voor de 

stichting. 

Raad van Advies en Idee

De Raad van Advies en Idee (RAI) bestaat uit personen die de ruime ervaring binnen 

hun eigen vakgebied aanwenden ten gunste van de stichting. Eind 2012 bestond de 

RAI uit 2 personen.
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Partnerorganisaties
De Stichting RWF maakt gebruik van partnerorganisaties voor de realisatie van haar 

doelstellingen. Het betreft vooral de uitwisseling van kennis en kunde, de werving van 

fondsen en de uitvoering van projecten.

In 2012 zijn contacten gelegd met de volgende organisaties:

• Wilde Ganzen

• Bureau Internationale Samenwerking

• Lionsclub Arnhem

• Rural Women Foundation Nigeria

• AKVO

• Aqua for All

• 1litre.nl
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Projectvoorbereiding
Gebaseerd op onze missie: “Het verbeteren van de levensverwachting en levensstan-

daard van in het bijzonder vrouwen en kinderen op het platteland van Afrika, door de 

realisatie van toegang tot schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, voedselzekerheid, 

zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling”, heeft de Stichting RWF in 2012 de basis 

gelegd voor haar beleidsplan 2013-2017. Hierin worden in totaal tenminste 15 pro-

jecten voorzien, waarvan 10 in Nigeria en 5 in Malawi. Het hiervoor benodigde totale 

budget wordt geraamd op ca.  750.000.€

Fondsenwerving
Stichting RWF werft fondsen gebaseerd op een drietal uitgangspunten:

• het gebruik van een professionele fondsenwervende instantie: Bureau Internatio-

nale Samenwerking (BIS) voor het betrekken van fondsen bij nationale organisa-

ties

• het gebruik van liefdadigheidsinstellingen: bijvoorbeeld Wilde Ganzen

• het voeren van gerichte fondsenwervende acties onder particulieren en groepen: 

bijvoorbeeld donateurs, scholen, kerken en dergelijke.

In 2012 heeft nog geen actieve fondsenwerving plaatsgevonden. Fondsenwerving is 

voorzien vanaf 2013 waarbij voor 2013 een bedrag wordt geraamd van ca. 

100.000 op een totaal geraamd budget van 750.000 tot en met 2017.€ €
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Financiële verantwoording
De Stichting RWF staat garant voor financiële transparantie en informeert alle betrokke-

nen aan de hand van haar website (per kwartaal) en jaarverslag over haar inkomsten 

en uitgaven. Tenminste 95% van de netto opbrengst van verworven fondsen komt recht-

streeks ten goede aan het verbeteren van de levensverwachting en levensstandaard van 

in het bijzonder vrouwen en kinderen op het platteland van Afrika. Het resterende be-

drag wordt waar nodig gebruikt voor de gemaakte overhead kosten.

De Stichting RWF beschikte in 2012 slechts over een beperkt budget. Totaal werd een 

bedrag van 3024 gedoneerd. De detail verantwoording hiervan is:€

Staat van baten en lasten
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2012 2011

Baten
Fondsenwerving 0 0
Donaties 3024 1074

Totaal baten 3024 1074

Lasten
Besteed aan doelstelling
- Steun aan projecten 0 0

Werving en arbeid
- Lasten fondsenwervende activiteiten 0 0
- Vrijwilligersvergoedingen 3000 600

Beheer en administratie
- Overige bedrijfslasten 24 474

0 0

Totaal lasten 3024 1074

Resultaatbestemming
Algemene reserve 0 0

- Financiële baten en lasten
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Communicatie
De Stichting RWF communiceert met haar doelgroepen, donateurs en partnerorganisa-

ties primair via haar Website, Facebook en Twitter. Daarnaast vestigt zij de aandacht 

op haar projecten gebruik makend van meer traditionele methoden zoals bijvoorbeeld 

foldermateriaal.

In 2012 werden de domeinnamen geregistreerd, werd de website volledig gebouwd 

en ingericht, de huisstijl vastgesteld en contacten met verschillende partnerorganisaties 

gelegd. Daarnaast vonden de eerste presentaties plaats van de stichting aan liefdadig-

heidsinstellingen, zoals Wilde Ganzen, de Lions club en Aqua4All.

RWF medewerkers bezoeken Ukpo, Anambra State, Nigeria
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Vooruitblik naar 2013
De Stichting RWF realiseert vanaf 2013 haar visie voor een verbeterd toekomstperspec-

tief voor achterstandsgroepen in Afrika en haar missie van het verbeteren van de levens-

verwachting en levensstandaard van in het bijzonder vrouwen en kinderen op het platte-

land van Afrika, door de realisatie van het beleidsplan 2013-2017 aan de hand van 

een aantal projecten.

De projecten betreffen het bouwen van waterpompen op zonne-energie en toiletvoorzie-

ningen voor tenminste tien lokale gemeenschappen in oost Nigeria en vijf gemeen-

schappen in Mzuzu en Lilongwe in Malawi. Hiermee dragen we tevens bij aan het ver-

wezenlijken van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties.

In een latere fase van de planperiode zijn ook het verstrekken van microkredieten aan 

vrouwen, geven van onderwijs aan achtergestelde kinderen en activiteiten op het ge-

bied HIV/AIDS preventie voorzien.

Stichting RWF zal met kracht haar communicatie, donateursbeleid, en financiële activi-

teiten inzetten ter realisatie van haar doelstellingen.
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