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Jaarverslag 2016

Geachte lezer,

Met genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag 2016 aan. 

Gemakshalve heb ik het jaarverslag en onze plannen 2017 voor u hieronder kort sa-
mengevat, vervolgens treft u het uitgebreide verslag aan.

Stichting RWF heeft in 2016 voldoende fondsen geworven om alle voor dat jaar ge-
plande projecten te kunnen realiseren. Het betreft een tweetal schoon drinkwater en 
goede sanitatie projecten op scholen en een tweetal gezondheidscentra projecten in 
Zuid-Oost Nigeria. Onze strategische partner de stichting Wilde Ganzen levert hier-
aan opnieuw een substantiële bijdrage.

In 2016 hebben we Obioma Primary School en Oranto Gezondheidscentrum in Ukpo 
voorzien van schoon drinkwater en goede sanitatie (fondsenwerving 2015/2016).
Daarnaast hebben we Ubahaezedeke Gezondheidscentrum en Amadim Primary 
School, beide in Awoidemili, voorzien van schoon drinkwater en goede sanitatie 
(fondsenwerving 2016). Tenslotte werd in 2016 de basis gelegd voor de start van de 
uitvoering van het HIV/AIDS preventie programma Whitney’s Kiss op vier middelbare 
scholen in Ukpo in 2017 (fondsenwerving 2016).

We hebben bij de realisatie van onze projecten dankbaar gebruik gemaakt van de ex-
pertise en capaciteiten van onze Nigeriaanse zuster organisatie Rural Women Foun-
dation (RWF), die in de afgelopen 15 jaar in Nigeria een aanzienlijk aantal projecten 
heeft gerealiseerd.  

In het verslagjaar hebben we onze website verder uitgebouwd en gevuld. Op onze site
(www.stichtingrwf.nl) treft u uitgebreide informatie over onze stichting aan en kunt u de
voortgang van onze projecten in 2017 volgen.

We hebben voor 2017 de fondsenwerving voor de volgende projecten gepland:

• schoon drinkwater en sanitatieproject voor de Anadunma school in Enugwu-
Agidi in Anambra State
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• schoon drinkwater en sanitatieproject voor de Divine Mercy school in Awoi-
demili, Imo  State

• schoon drinkwater en sanitatieproject voor het Ovollo Gezondheidscentrum 
in Anambra State

• schoon drinkwater en sanitatieproject voor het Umuabi Gezondheidscentrum
in Enugu

• uitbreiding van het HIV/AIDS preventieproject met 4 middelbare scholen in 
Awoidemili

• women empowerment project (micro-kredieten) voor vrouwen in achter-
standssituaties

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,

Uzo Klein Leugemors-Ezeunala
(Voorzitter)
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Visie, Missie en Doelstelling
Visie
De realisatie van een verbeterd toekomstperspectief voor achterstandsgroepen in Afri-
ka.

Missie
In lijn met de millenniumverklaring en de Sustainable Development Goals 2015 van de
Verenigde Naties, richt onze stichting zich op:

Het verbeteren van de gezondheidssituatie, levensverwachting en levensstan-
daard 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
Bij de realisatie van onze doelstellingen wordt de volgende prioriteit gevolgd:

● aanleg van waterpompen op zonne-energie, watertorens, toiletvoorzieningen, 
op basisscholen en gezondheidscentra in Zuid-Oost Nigeria.

● activiteiten op het gebied HIV/AIDS preventie op middelbarescholen

● women empowerment – verstrekken van financiële training en microkredieten 
aan vrouwen in achterstandssituaties

● remedial teaching aan kinderen en sociale weerbaarheids-training aan vrou-
wen in achterstandssituaties

Organisatiestructuur
Stichting RWF is statutair gevestigd in Arnhem.
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Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

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

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 ac-
ties.

In 2016 is het bestuur drie keer bij elkaar geweest. De discussies waren op het alge-
mene over de uitvoering en afronding van projecten, het indienen van nieuwe projec-
ten; het verdere uitbouw van de stichting; de werving van deelnemers, fondsen, scho-
len, bedrijven. Van iedere bestuursvergadering wordt een actie- en besluitenlijst ge-
maakt. De bestuursleden maken deel uit van de vrijwilligersgroepen en ontvangen 
geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

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 2016 zijn o.a. contacten onderhouden met de volgende organisaties:

● Wilde Ganzen
● Brasserie 't Zusje 
● Rural Women Foundation Nigeria
● Aqua for All 
● Rotary Club Arnhem Rijn en Arnhem-Huissen
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Overzicht activiteiten 2016   
In 2016 heeft Stichting RWF Nederland de volgende activiteiten georganiseerd:

Wandelen voor Water met de beide Pieter de Jong scholen in Arnhem Rijkerswoerd. 

Er verscheen vier keer een nieuwsbrief met actuele informatie over lopende en nieuwe 
projecten, over onze plannen, verwachtingen en bijzondere giften; zie foto’s. 

We brachten een bezoek aan Nigeria om de feestelijke opening van twee van onze 
projecten in Ukpo bij te wonen; links Obioma Primary school en rechts het Oranto Ge-
zondheidscentrum.

Gerealiseerd Projecten in 2016
In de periode januari tot december 2016 zijn 4 schoon drinkwater en sanitatie projec-
ten gerealiseerd op 2 scholen en 2 gezondheidscentra in Oost Nigeria en is de basis 
gelegd voor de start van de uitvoering van het HIV/AIDS preventie programma Whit-
ney’s Kiss op vier middelbare scholen in Ukpo in 2017. 
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In de eerste helft van 2016 werden de voorzieningen voor Obioma Primary School en 
het Oranto Gezondheidscentrum in Ukpo gerealiseerd (foto’s hierboven).

In de tweede helft van 2016 werden de voorzieningen voor Ubahaezedeke Gezond-
heidscentrum (foto links- en rechtsboven) en Amadim Primary School in Awoidemili 
(foto links- en rechtsonder) gerealiseerd.

Deze projecten kwamen ten goede aan circa 900 leerlingen en hun leerkrachten en 
aan circa 210 patienten per dag. Daarnaast profiteerden ca. 18,500 omwonenden 
(waaronder een aanzienlijk aantal kinderen in de kwetsbare leeftijdsgroep tussen 0 en
vijf jaar) van de drinkwater aftappunten die voor hen op de verschillende locaties wer-
den aangelegd. Met name ziekten als cholera, diarree, bof, mazelen en parasieten zo-
als bijv. ringwormen, werden (en worden) op deze wijze effectief bestreden.

In 2016 werden de eerste uitgaven gedaan voor o.a. de aanschaf van het lesmateria-
len voor het HIV/AIDS preventie project Whitney’s Kiss in Ukpo. Oorspronkelijk stond 
de start van de uitvoering gepland voor september 2016, dit bleek echter niet haal-
baar door douane problemen bij de invoering van het materiaal vanuit Zuid-Afrika. 
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Daarnaast kostte de vaststelling van de bestaande situatie (baseline survey) meer tijd 
dan verwacht.  De start van de uitvoering staat nu gepland voor september 2017.  

Financiële verantwoording
Algemeen
Stichting RWF staat garant voor financiële transparantie en informeert alle betrokke-
nen aan de hand van haar website en jaarverslag over haar inkomsten en uitgaven. 
Conform ons beleidsplan komt tenminste 95% van de netto opbrengst van verworven 
fondsen rechtstreeks ten goede aan het verbeteren van de levensverwachting en levens-
standaard van in het bijzonder vrouwen en kinderen op het platteland van Afrika. Het 
resterende bedrag wordt waar nodig gebruikt voor de gemaakte overhead kosten.

Fondsenwerving
Stichting RWF werft fondsen gebaseerd op een drietal uitgangspunten:

• het aanschrijven van charitatieve instellingen
• het voeren van gerichte fondsenwervende acties onder particulieren en groe-

pen: bijvoorbeeld Wandelen voor Water
• de steun van nationale organisaties als Wilde Ganzen

Stichting RWF beschikte in 2016 over een groeiend budget. In 2016 hebben we totaal
204.640 geworven. Het merendeel van de fondsen is afkomstig van stichtingen en €

vermogende fondsen. Wilde Ganzen heeft dit aangevuld tot een totaalbedrag van 
266,360.€
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Staat van baten en lasten
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Begroot Werkelijk Werkelijk
2017 2016 2015

BATEN
Fondsenwerving HIV/AIDS 50,000 35,891 0
Fondsenwerving Water 154,000 158,700 87,186
Fondsenwerving Microkrediet 20,000 0 0
Wandelen voor Water 10,000 6,979 5,593
Overige donaties 4,000 3,000 3,594
Spaarrente 50 70 54
Subtotaal baten 238,050 204,640 96,427

Bijdrage Wilde Ganzen Water 82,000 61,720 13,698
Bijdrage WG Women Empowerment 10,000 0 0
Subtotaal bijdrage Wilde Ganzen 92,000 61,720 13,698

Totaal baten 330,050 266,360 110,125

LASTEN
Besteed aan projecten
Water en Sanitatie 246,000 262,780 38,604
HIV/AIDS 71,000 14,812 0
Women Empowerment 30,000
Subtotaal projecten 347,000 277,592 38,604

Wervingskosten
- Kosten fondsenwervende activiteiten 1,000 11,752 1,430
Subotaal wervingskosten 1,000 11,752 1,430

Arbeidskosten
- Vrijwilligersvergoedingen 3,000 3,000 3,000
- Opleiding en training 0 0 0
- Reiskosten 0 817 286
Subtotaal werving en arbeid 3,000 3,817 3,286

Beheer en administratie
- Aanschaf hardware 750 438 619
- Afschrijvingen 600 352 206
- Kantoorkosten 250 74 63
- Telefoonkosten 150 146 111
- Internetkosten 350 317 0
- Marketingkosten 600 532 0
- Porto kosten 150 79 29
- Drukkosten 200 115 176
- Lidmaatschap/Abonnement 500 462 60
- Bankkosten 200 190 113
Subtotaal beheer en admin. 3,750 2,705 1,377

Totaal lasten 354,750 295,866 44,697
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Toelichting
• Voor vrijwel al onze projecten werken we samen met Wilde Ganzen. Wilde 

Ganzen draagt aan deze projecten bij door een derde van de projectkosten 
voor haar rekening te namen (50% boven op het door ons verworven bedrag). 
Dit bedrag ontvangen wij niet op onze eigen rekening maar wordt door Wilde 
Ganzen rechtstreeks naar het project overgemaakt. Voor ons HIV/AIDS project 
Whitney’s Kiss wordt niet door Wilde Ganzen bijgedragen.

• In 2017 willen we ook starten met een Women Empowerment project, zo mo-
gelijk ondersteund door Wilde Ganzen. 

• Vanuit 2015 stond nog een bedrag van  65.000 gereserveerd voor de Water €
en Sanitatie projecten van Obioma Primary School en het Oranto Gezond-
heidscentrum. Deze projecten zijn in de eerste helft van 2016 gerealiseerd.

• Op onze spaarrekening staat per 31/12/2016 een bedrag van  41.000 €
waarvan  21.000 is gereserveerd voor het HIV/AIDS project Whitney’s Kiss €
en 20.000 voor het Water en Sanitatie project voor het Gemeenschapscen€ -
trum in Ukpo welke in 2017 van start zal gaan.

• De netto opbrengsten van fondsenwerving en donaties zijn (inclusief de bijdra-
ge van Wilde Ganzen) in totaal  254.608. Het betreft:  266.360 minus de € €
gemaakte kosten voor fondsenwervende activiteiten ad  11.752. Deze wer€ -
vingskosten zouden deels ook moeten worden toegerekend aan 2015, echter 
het gehele bedrag is in 2016 uitbetaald.

• Gelet op de inmiddels binnen de opgebouwde kennis en ervaring hebben we 
onze fondsenwervingsactiviteiten voor 2017 aangepast. Het geraamde bedrag 
aan wervingskosten voor 2017 is om die reden drastisch naar beneden bijge-
steld.

• De gemaakte overheadkosten komen uit op  3.522 (beheer en administratie€ -
kosten plus reiskosten). Dit is ongeveer 1,4% van de netto opbrengst, waarmee 
we ruimschoots binnen de in het beleidsplan gestelde 5% blijven.

• Alle toegekende vrijwilligersvergoedingen vloeien als donatie weer terug in de 
Stichting. In 2016 ging het om een totaalbedrag van  3.000.€
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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 haar nieuwsbrieven.

In 2016 werden de contacten met partnerorganisaties en stichtingen en donateurs ver-
der opgebouwd en uitgebouwd, voor 2017 is een verdere verbreding en verdieping 
van onze contacten voorzien. 

Vooruitblik naar 2017
De Stichting RWF zet met haar projecten op het gebied van schoon drinkwater en sa-
nitatie de realisatie van haar beleidsplan 2016 - 2020 voort conform haar visie: een 
verbeterd toekomstperspectief voor achterstandsgroepen in Afrika en haar missie: het 
verbeteren van de levensverwachting en levensstandaard van in het bijzonder vrouwen
en kinderen op het platteland van Afrika.

We hebben voor 2017 de fondsenwerving voor de volgende projecten gepland:

• schoon drinkwater en sanitatieproject voor de Anadunma school in Enugwu-
Agidi

• schoon drinkwater en sanitatieproject voor de Divine Mercy school in Awoi-
demili, Imo  State

• schoon drinkwater en sanitatieproject voor het Ovollo Gezondheidscentrum 
in Anambra State

• schoon drinkwater en sanitatieproject voor het Umuabi Gezondheidscentrum
in Enugu

• uitbreiding van het HIV/AIDS preventieproject met 4 middelbare scholen in 
Awoidemili

• women empowerment project (w.o. micro-kredieten) voor vrouwen in achter-
standssituaties
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