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Voorwoord
Met genoegen bied ik u hierbij het derde jaarverslag van Stichting RWF 
aan. 

In 2014 zijn wij ons derde project in Nigeria gestart (in Awoidemili) en 
daarnaast hebben wij ons eerste project in Malawi mogen realiseren. Het
betreft in beide gevallen het slaan van een waterput met pompinstalla-
tie, het bouwen van een watertoren met zonnepanelen en de construc-
tie van een toiletgebouw voor een lokale school. Hierover is gerappor-
teerd aan alle betrokken instanties door middel van nieuwsbrieven.

We hebben bij de projecten dankbaar gebruik gemaakt van de expertise 
en capaciteiten van onze Nigeriaanse zuster organisatie Rural Women 
Foundation (RWF), die in de afgelopen 13 jaar al meer dan 70 projecten 
heeft gerealiseerd.  

Najaar 2014 kwamen voldoende fondsen beschikbaar om begin 2015 
ons derde project in Nigeria te kunnen starten. De stichting Wilde Gan-
zen heeft opnieuw een substantiele bijdrage toegezegd. Naar verwach-
ting zullen in Nigeria in 2015 tenminste twee school projecten worden 
gerealiseerd. Daarnaast zo mogelijk ook een ziekenhuis project.  

Voor Malawi staat voor 2015 opnieuw een water project gepland, dit-
maal ligt het accent daarbij op zelf voorziening en lokale ontwikkeling 
door middel van effectieve en efficiente irrigatie. Het betreft een cassa-
ve project dat wordt uitgevoerd door een bestaand collectief van agra-
riers (CMRTE) met circa 2500 leden.

Tenslotte is ons voornemen om in 2015 een start te maken met 
HIV/AIDS preventie projecten in Nigeria door middel van een pilot pro-
ject op de scholen waarmee de afgelopen jaren een relatie is opge-
bouwd.  We verwachten met deze pilot het fundament te leggen voor 
een provinciale implementatie door de lokale overheden.

In het verslagjaar hebben we onze website verder uitgebouwd en ge-
vuld. Op deze site (www.stichtingrwf.nl) treft u uitgebreide informatie 
over onze stichting aan en kunt u de voortgang van onze projecten in 
2014 volgen.
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Ik vertrouw er op dat dit jaarverslag samen met de overige informatie 
van de Stichting RWF een 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 bijzonder vrouwen en kinderen op het platteland van Afrika,
door de realisatie van toegang tot schoon drinkwater, sanitaire 
voorzieningen, voedselzekerheid, zelfredzaamheid en duurzame 
ontwikkeling.

Het eerste voltooide project in Ukpo, toiletgebouw en watertoren met pomp op zonne-
energie

Doelstellingen

Onze stichting beoogt vanaf 2013 een groeiend aantal projecten te reali-
seren te beginnen met jaarlijks tenminste twee projecten in de volgende
landen:

Nigeria

Stichting RWF kiest er voor de komende jaren een bijdrage te leveren 
aan het verbeteren van de levensverwachting en voedselzekerheid voor 
een tiental lokale gemeenschappen in vier provincies in het oosten van 
Nigeria. Dit in samenwerking met lokale organisaties, waaronder Rural 

4



Stichting RWF – jaarverslag 2014

Women Foundation in Nigeria. Daarnaast zullen we ons richten op ver-
strekking van microkredieten aan vrouwen, onderwijs aan achtergestel-
de 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 voorzieningen 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. We 
werken hier samen met de Landbouw Universiteit van Lilongwe en ande-
ren. 

Toelichting
Malawi is een van de focus landen van de Nederlandse Ontwikkelingssa-
menwerking. Wij kunnen hieraan een bijdrage leveren, gelet op onze lo-
kale contacten en de opgedane ervaringen in het bieden van hulp aan 
de lokale gemeenschappen door onze zuster organisatie in Nigeria.
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Organisatiestructuur
Stichting RWF is statutair gevestigd in Arnhem.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden:

• Richard Klein Leugemors (voorzitter)
• Uzoamaka Ezeunala (penningmeester)
• Anne-Marie Dondorp-Huveneers (secretaris)
• Mariatu Conteh Sesay (bestuurslid)
• Henny Lund-Meyer (bestuurslid)

 
Anselma de Waard is in 2014 afgetreden als bestuurslid en is nu als vrij-
williger aan de Stichting verbonden. Mariatu Conteh Sesay heeft haar 
plaats ingenomen.

Dagelijks bestuur

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen samen het dagelijk-
se bestuur en heeft de zorg voor de gang van zaken met betrekking tot 
het functioneren van de stichting, het begeleiden van de vrijwilligers en 
de uitvoering van bestuursbesluiten en acties.

Het bestuur komt tenminste zes keer per jaar bijeen voor een vergade-
ring.

Eenmaal per jaar worden de vrijwilligers uitgenodigd om mee te praten 
over de bestuurszaken. Van iedere bestuursvergadering wordt een actie-
en besluitenlijst gemaakt. Deze wordt gedeeld met de vrijwilligers.
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Het 2de project in Nigeria, ook bij een basisschool in Ukpo

Vrijwilligers

De Stichting RWF maakt gebruik van vrijwilligers voor de praktische uit-
voering van haar activiteiten op gebied van communicatie, donateurs- 
en fondsenwerving. Totaal worden tenminste 10 vrijwilligers voorzien.  

Raad van Advies en Idee

De Raad van Advies en Idee (RAI) bestaat uit personen die de ruime er-
varing binnen hun eigen vakgebied aanwenden ten gunste van de stich-
ting. Eind 2014 bestond de RAI uit 2 personen.
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Partnerorganisaties
De Stichting RWF maakt gebruik van partnerorganisaties voor de realisa-
tie van haar doelstellingen. Het betreft vooral de uitwisseling van kennis 
en kunde, de werving van fondsen en de uitvoering van projecten.

In 2014 zijn contacten onderhouden met de volgende organisaties:

• Wilde Ganzen
• Bureau Internationale Samenwerking
• Rural Women Foundation Nigeria
• AKVO
• Join the Pipe (JTP)
• Aqua for All
• Rotary Club Pennsylvania USA
• Rotary Club Arnhem-Rijn
• One Percent Club

Beleidsplan 2013-2017, Fase 2 (2014) 
Gebaseerd op onze missie: “Het verbeteren van de levensverwachting 
en levensstandaard van in het bijzonder vrouwen en kinderen op het 
platteland van Afrika, door de realisatie van toegang tot schoon drinkwa-
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ter, sanitaire voorzieningen, voedselzekerheid, zelfredzaamheid en duur-
zame ontwikkeling”, heeft de Stichting RWF in 2014 uitvoering gegeven 
aan de tweede fase van haar beleidsplan 2013-2017. In dit beleidsplan 
worden in totaal tenminste 15 projecten voorzien, waarvan 10 in Nigeria
en 5 in Malawi. Het hiervoor benodigde totale budget wordt geraamd op 
ca. € 750.000.  Voor 2014 werd circa 100,000 euro geraamd voor een 
drietal projecten in Nigeria en Malawi. Voor het eerst project in Nigeria is
de fondsenwerving voltooid en zal het begin 2015 worden gestart.  De 
fondsenwerving voor het tweede project loopt nog.  Het eerst project in 
Malawi is eind 2014 succesvol afgerond.  In alle gevallen zijn (en wor-
den) scholen voorzien van schoon drinkwater en goede sanitatie, in Ma-
lawi werd daarnaast de school in Khombe voorzien van een extra leslo-
kaal met bijbehorende voorzieningen. 
 

Fondsenwerving
Stichting RWF werft fondsen gebaseerd op een drietal uitgangspunten:

• het aanschrijven van charitatieve instellingen
• het voeren van gerichte fondsenwervende acties onder particulie-

ren en groepen: bijvoorbeeld wandelen voor water.
• de adviezen van een professionele fondsenwervende instantie: 

Bureau Internationale Samenwerking (BIS)
• de steun van nationale organisaties als de Wilde Ganzen.  

Voor 2014 werd een te werven bedrag geraamd van ca. €100.000 op 
een totaal budget van €750.000 tot en met 2017.  Dit jaar hebben we 
totaal bijna 79.000 euro1 verworven. Het merendeel van de fondsen is 
afkomstig van stichtingen waarbij in het bijzonder de bijdragen van de 
Wilde Ganzen, Aqua4All en de Rotary Club Arnhem-Rijn, moeten worden 
genoemd.

Financiële verantwoording
De Stichting RWF staat garant voor financiële transparantie en infor-
meert alle betrokkenen aan de hand van haar website en jaarverslag 
over haar inkomsten en uitgaven. Tenminste 95% van de netto op-
brengst van verworven fondsen komt rechtstreeks ten goede aan het 
verbeteren van de levensverwachting en levensstandaard van in het bij-
zonder vrouwen en kinderen op het platteland van Afrika. Het resteren-

1 In 2013 verdubbelde Wilde Ganzen ieder geworven euro. In 2014 legde Wilde Gan-
zen voor ieder geworven euro 55 cent bij. Om die reden is het resultaat van de ei-
gen fondsenwerving in 2014 desondanks bijzonder bemoedigend.
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de bedrag wordt waar nodig gebruikt voor de gemaakte overhead kos-
ten.

Inkomsten

De Stichting RWF beschikte in 2014 over een groeiend budget. Totaal 
werd een bedrag van €81.888 gedoneerd. Hierin zit een bedrag van 
€23.029 verwerkt waarmee Wilde Ganzen onze projecten in zowel Mala-
wi als in Nigeria heeft ondersteund heeft (de 55% regel) en €3.0002 van 
onze vrijwilligers. Voor het werven van fondsen via derden zijn kosten 
gemaakt ad. €1.089.

Steun aan projecten is het bedrag dat daadwerkelijk in de twee doellan-
den is besteed.

Kosten

De overhead kosten bedroegen €1.509, waarmee we ruimschoots onder 
de gestelde 5% van de netto opbrengsten blijven (1,94%).

Resultaat

Het netto resultaat ad. €1.824 is toegevoegd aan de “algemene reser-
ves” en zal voor toekomstige projecten worden gebruikt.

2 Vrijwilligers hebben recht op een wettelijke vrijwilligersvergoeding, maar zien hier 
echter ten gunste van de Stichting van af. Deze vrijwilligersvergoeding is aan ook 
als donatie in het financieel overzicht opgenomen.
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Staat van baten en lasten
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2014 2013 2012

Baten
Fondsenwerving 71.099 64.000 0
Wandelen voor Water 7.789 0 0
Donaties 3.000 5.600 3.024

Totaal baten 81.888 69.600 3.024

Lasten
Besteed aan doelstelling
- Steun aan projecten 74.466 62.488 0

Werving en arbeid
- Lasten fondsenwervende activiteiten 1.089 4.660 0
- Vrijwilligersvergoedingen 3.000 3.000 0

Beheer en administratie
- Overige bedrijfslasten 1.509 100 474

0 0 0

Totaal lasten 80.064 70.248 474

Resultaatbestemming
Algemene reserve 1.824 -648 2.550

- Financiële baten en lasten
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Communicatie
De Stichting RWF communiceert met haar doelgroepen, donateurs en 
partnerorganisaties primair via haar Website, Facebook en Twitter. Daar-
naast vestigt zij de aandacht op haar projecten gebruik makend van 
haar nieuwsbrieven.

In 2014 werden de contacten met partnerorganisaties en stichtingen en 
donateurs verder opgebouwd en uitgebouwd, voor 2015 is een verdere 
verbreding en verdieping van onze contacten voorzien. 

RWF medewerkers bezoeken Ukpo, Anambra State, Nigeria

Vooruitblik naar 2015 en verder
De Stichting RWF zet met haar projecten op het gebied van schoon 
drinkwater en sanitatie de realisatie van haar beleidsplan 2013 tot 2017
voort conform haar visie: een verbeterd toekomstperspectief voor ach-
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terstandsgroepen in Afrika en haar missie: het verbeteren van de le-
vensverwachting en levensstandaard van in het bijzonder vrouwen en 
kinderen op het platteland van Afrika.

De projecten betreffen het slaan van waterputten met pompinstallatie, 
het bouwen van watertorens met zonne-panelen voor elektriciteitsvoor-
ziening en toiletgebouwen voor tenminste tien lokale gemeenschappen 
in oost Nigeria en vijf gemeenschappen in Domasi, Mzuzu en Lilongwe in
Malawi. Hiermee dragen we tevens bij aan het verwezenlijken van de 
millenniumdoelen van de Verenigde Naties. 

Ukpo, Anambra State, Nigeria

De realisatie in 2015 van de beide (resterende) schoon drinkwater en 
sanitatie projecten voor een school en het plaatselijke ziekenhuis in het 
dorp Ukpo (Anambra State), zullen, naar verwachting, de gezondheidssi-
tuatie in- en rond het dorp aanzienlijk verbeteren en daarmee kinder-
sterfte, ziekten en gerelateerde schooluitval doen verminderen. Tegelij-
kertijd zal het de kennis en weerbaarheid van de lokale gemeenschap 
verhogen en zal de adequate instandhouding van de gerealiseerde pro-
jectmiddelen worden veiliggesteld door een pakket aan samenhangende
maatregelen en een beperkt onderhoudsbudget. Aangezien met de reali-
satie van deze beide projecten, in combinatie met de in 2013 afgesloten
projecten een redelijk dekkend netwerk van schoon drinkwater voorzie-
ningen in de regio Ukpo wordt gerealiseerd, kan worden gesteld dat hier-
mee een belangrijke bijdrage aan de regionale ontwikkeling van een 
plattelandscentrum in Oost Nigeria zal worden bereikt. Dit is het gevolg 
van de integrale benadering van het samenwerkingsverband tussen de 
stichting RWF, de partnerorganisatie RWF Nigeria en de lokale autoritei-
ten en vrijwilligers.  

Awoidemili, Imo State, Nigeria

Ook is met de realisatie in 2014 van het school project in Awoidemili een
start gemaakt met de regionale ontwikkeling van dit nieuwe gebied; dit-
maal in de provincie Imo State. In de komende jaren zal de ontwikkeling 
van dit gebied door de stichting (bij voorkeur in samenwerking met an-
dere NGOs) worden voortgezet. 

Het is ons voornemen om in 2015 een start te maken met HIV/AIDS pre-
ventie projecten in Nigeria door middel van een pilot project op de scho-
len waarmee de afgelopen jaren een relatie is opgebouwd.  We verwach-
ten met deze pilot het fundament te leggen voor een provinciale imple-
mentatie door de lokale overheden.
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Khombe, Malawi

Voor Malawi staat voor 2015 opnieuw een water project gepland, dit-
maal ligt het accent daarbij op zelf voorziening en lokale ontwikkeling 
door middel van effectieve en efficiënte irrigatie. Het betreft een cassa-
ve project dat wordt uitgevoerd door een bestaand collectief van agrari-
ërs (CMRTE) met circa 2500 leden.

In een latere fase van de planperiode zijn ook het verstrekken van mi-
crokredieten aan vrouwen en het geven van onderwijs aan achtergestel-
de kinderen voorzien. 

Benodigde fondsen 2015

De fondsen die voor de realisatie van de diverse projecten in Nigeria en 
Malawi benodigd zijn worden voor 2015 geraamd op circa 150.000 euro.

Stichting RWF zal ook in 2015 met kracht haar communicatie, dona-
teursbeleid, en financiële activiteiten inzetten ter realisatie van haar 
doelstellingen.

14


	Voorwoord
	Visie, Missie en Doelstelling
	Visie
	Missie
	Doelstellingen
	Nigeria
	Toelichting

	Malawi
	Toelichting


	Organisatiestructuur
	Bestuur
	Dagelijks bestuur
	Vrijwilligers
	Raad van Advies en Idee

	Partnerorganisaties
	Beleidsplan 2013-2017, Fase 2 (2014)
	Fondsenwerving
	Financiële verantwoording
	Inkomsten
	Kosten
	Resultaat
	Staat van baten en lasten

	Communicatie
	Vooruitblik naar 2015 en verder
	Ukpo, Anambra State, Nigeria
	Awoidemili, Imo State, Nigeria
	Khombe, Malawi
	Benodigde fondsen 2015


