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Samenvatting 
Met genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag van Stichting RWF aan. We hebben in 
2018 een viertal schoon drinkwater en sanitatie projecten gerealiseerd in Nigeria. Het 
gaat om voorzieningen voor het Ovollo en het Uboma gezondheids-/zwangerschaps-
centrum en voor de Amaokwe en Anadunma basisscholen. Onze strategische partner 
Wilde Ganzen leverde aan drie van de vier projecten een substantiële bijdrage, het 
Amaokwe project werd volledig gefinancierd door AFAS Foundation.

Totaal kregen in 2018 meer dan 850 basisschoolleerlingen en 265 dagelijkse bezoe-
kers en patiënten van de gezondheidscentra toegang tot schoon drinkwater en goede 
sanitaire voorzieningen. Ook beschikken voortaan ruim 8500 omwonenden over 
schoon drinkwater via watertappunten, waaronder veel kinderen in de kwetsbare leef-
tijdsgroep van 0-5 jaar.

Onze pilot met betrekking tot HIV/AIDS preventie op 4 middelbare scholen in de regio 
Ukpo ging september 2018 haar tweede schooljaar in (van drie) en verloopt voorspoe-
dig. Tot nog toe werden ca. 730 leerlingen met ons Whitney’s Kiss project bereikt.

Voor 2019 werven we fondsen voor de volgende nieuwe drinkwater en sanitatie pro-
jecten in Zuidoost Nigeria, het betreft:

• het Umuhu Okabia gezondheidscentrum in Orsu, Imo state.
• het Isseke gezondheidscentrum in Ihiala, Anambra State
• de Eziawa basisschool in Imo State (doorgeschoven naar 2019)
• de Alaogidi basisschool in Osina, Imo State

In totaal worden met deze 4 projecten circa 100 dagelijkse patiënten, 700 basisschool
leerlingen en 6.000 omwonenden bereikt. 

Op onze website (www.stichtingrwf.nl) treft u algemene informatie over onze stichting 
aan en u kunt de voortgang van onze projecten volgen via onze nieuwsbrieven. 
Ik vertrouw er op dat dit jaarverslag, samen met de overige informatie van Stichting 
RWF, een voldoende basis vormt voor uw steun in de komende jaren.

Uzo Klein Leugemors-Ezeunala (Voorzitter)
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Overzicht activiteiten
In 2018 heeft Stichting RWF Nederland de volgende activiteiten georganiseerd:

Wandelen voor Water 
Op donderdag 22 maart (wereld waterdag) hebben we met alle leerlingen van IKC het
Drieluik in Huissen gewandeld voor water. Afhankelijk van hun leeftijd liepen ze 6, 3 of 
1 kilometer met in hun rugzak maximaal zes liter water.  Er liepen ongeveer bijna 149 
schoolkinderen mee onder begeleiding van hun leerkrachten, betrokken ouders en een 
tiental enthousiaste sponsorlopers van de Rotary Club Arnhem-Huissen. De totale op-
brengst van deze actie bedroeg 3.943 euro. 

Dezelfde dag werd er in Engeland gewandeld voor schoon drinkwater door leerlingen 
van Browns School in Sheffield, Kent, gesteund door de lokale Rotary Club Orpington-
Crofton. Er liepen circa 70 schoolkinderen mee. De opbrengst van hun sponsorloop be-
droeg totaal 1.400 euro. 

Op woensdag 23 mei wandelden circa 55 leerlingen van de Vrije School de Lans uit 
Brummen voor schoon drinkwater. Het was prima wandelweer en hun avontuurlijke en 
uitdagende route liep door de prachtige omgeving van Brummen met volop bloeiende 
Rododendrons. De opbrengst van hun sponsorloop bedroeg totaal 1.500 euro.

Gerealiseerd Projecten
We hebben in 2018 een viertal schoon drinkwater en sanitatie projecten gerealiseerd 
in Nigeria. Het gaat om voorzieningen voor het Ovollo en het Uboma gezondheids- /
zwangerschapscentrum en voor de Amaokwe en Anadunma basisscholen. Onze strate-
gische partner Wilde Ganzen leverde aan drie van de vier projecten een substantiële 
bijdrage, het Amaokwe project werd volledig gefinancierd door AFAS Foundation. 
Het totaalbedrag van deze projecten was 207.231 (inbegrepen de bijdrage van Wil€ -
de Ganzen). Daarnaast werd eind 2018 40.000 overgemaakt naar de projectreke€ -
ning van RWF Nigeria voor de realisatie in 2019 van het Divine Mercy basisschool 
project. 

Totaal kregen in 2018 meer dan 850 basisschoolleerlingen en 265 dagelijkse bezoe-
kers en patiënten van de gezondheidscentra toegang tot schoon drinkwater en goede 
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sanitaire voorzieningen. Ook beschikken voortaan ruim 8.500 omwonenden over 
schoon drinkwater via watertappunten, waaronder veel kinderen in de kwetsbare leef-
tijdsgroep van 0-5 jaar.

Onze pilot met betrekking tot HIV/AIDS preventie op 4 middelbare scholen in de regio 
Ukpo ging september 2018 haar tweede schooljaar in en verloopt voorspoedig. Tot 
nog toe werden ca. 730 leerlingen met ons Whitney’s Kiss project bereikt. Dit project 
loopt door tot in het schooljaar 2019-2020, waarna een eindevaluatie van de pilot zal
worden opgesteld. 

Zie hieronder een rij foto's met op de eerste rij het Ovollo gezondheidscentrum project, 
met het Uboma gezondheidscentrum project op de tweede rij, met het Amaokwe basis-
schoolproject op de derde rij en tenslotte het Anadunma basisschool project dat op 22 
december 2018 in gebruik werd genomen op de vierde rij.
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In de afgelopen 6 jaar werden 17 drinkwater en sanitatie projecten gerealiseerd voor 
10 basisscholen, 6 gezondheidscentra en 1 gemeenschapscentrum. Hierdoor kunnen 
circa 4.500 basisschoolleerlingen en 950 dagelijkse bezoekers/patiënten van gezond-
heids-/gemeenschapscentra beschikken over schoon drinkwater en goede sanitaire 
voorzieningen. Daarnaast profiteren nu ca. 65.000 omwonenden,  waaronder veel kin-
deren in de kwetsbare leeftijdsgroep van 0-5 jaar, mee van de nieuwe drinkwatervoor-
zieningen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van watertappunten die voor hen op de ver-
schillende locaties werden aangelegd. 

Ziekten als cholera, diarree, bof, mazelen en parasieten zoals bijv. ringwormen, wer-
den (en worden) op deze wijze effectief bestreden. Ook had dit zo een positief effect 
op het ziekteverzuim op de basisscholen en op de gezondheidssituatie van kleine kinde-
ren in de omgeving van de projectlocaties.

Financiële verantwoording
Algemeen
Stichting RWF staat garant voor financiële transparantie en informeert alle betrokkenen 
aan de hand van haar jaarverslag over inkomsten en uitgaven. Conform ons beleids-
plan komt tenminste 95% van de netto opbrengst van de geworven fondsen rechtstreeks 
ten goede aan het verbeteren van de levensverwachting en levensstandaard van in het 
bijzonder vrouwen en kinderen op het platteland van Nigeria. Het resterende bedrag 
wordt waar nodig gebruikt voor de gemaakte overheadkosten.

Fondsenwerving
Stichting RWF werft fondsen gebaseerd op een drietal uitgangspunten:

• aanschrijven van charitatieve instellingen
• voeren van gerichte fondsenwervende acties
• steun van nationale organisaties als Wilde Ganzen

Stichting RWF heeft in 2018 in totaal 245.465 geworven, dit is inclusief de bijdrage €
van Wilde Gazen ( 71.620). Het overgrote deel van dit bedrag is afkomstig van stich€ -
tingen en vermogende fondsen. In totaal hebben we in 2018 een bedrag van 

252.244 besteed aan de diverse projecten. Het verschil tussen het geworven bedrag €
en het besteedde bedrag is aangevuld vanuit de voorzieningen die we voor elk project 
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getroffen hebben. Een deel van het geld dat aan projecten in 2018 is besteed, was na-
melijk eind 2017 geworven. Voor aanvullende informatie zie ons financieel verslag 
2018.

Wilde Ganzen
Voor de meeste drinkwater en sanitatie projecten werken we samen met Wilde Gan-
zen. Wilde Ganzen draagt aan deze projecten bij door een derde van de projectkos-
ten voor haar rekening te namen. Dit bedrag ontvangen wij niet op onze eigen rekening
maar wordt door Wilde Ganzen rechtstreeks naar de projectrekening in Nigeria over-
gemaakt.

Communicatie
De Stichting RWF communiceert met haar doelgroepen, donateurs en partnerorganisa-
ties primair via haar Website en internet. Daarnaast vestigt zij de aandacht op haar 
projecten gebruik makend van haar nieuwsbrieven. Er verscheen drie keer een nieuws-
brief met actuele informatie over lopende en nieuwe projecten, over onze plannen, ver-
wachtingen en bijzondere giften. De nieuwsbrief wordt per email verstuurd aan een gro-
te groep geabonneerden en tevens gepubliceerd op onze website.

In 2018 werden de contacten met partnerorganisaties en stichtingen en donateurs ver-
der opgebouwd en uitgebouwd, voor 2019 is een verdere verbreding en verdieping 
van onze contacten voorzien.

Vooruitblik naar 2019
De Stichting RWF zet met haar projecten op het gebied van schoon drinkwater en sani-
tatie de realisatie van haar beleidsplan 2016 - 2020 voort conform haar visie: een ver-
beterd toekomstperspectief voor achterstandsgroepen in Afrika en haar missie: het verbe-
teren van de levensverwachting en levensstandaard van in het bijzonder vrouwen en kin-
deren op het platteland van Afrika. 

Voor 2019 werven we fondsen voor de volgende nieuwe drinkwater en sanitatie pro-
jecten in Zuidoost Nigeria, het betreft:

• het Umuhu Okabia gezondheidscentrum in Orsu, Imo state.
• het Isseke gezondheidscentrum in Ihiala, Anambra State
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• de Eziawa basisschool in Imo State (doorgeschoven naar 2019)
• de Alaogidi basisschool in Osina, Imo State

In totaal worden met deze 4 projecten circa 100 dagelijkse patiënten, 700 basisschool
leerlingen en 6.000 omwonenden bereikt. De kosten voor deze vier nieuwe projecten 
bedragen totaal circa 203.000 euro.

Daarnaast loopt de werving voor een tweetal projecten van 2018 nog door in 2019. 
Het betreft de aanleg van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen voor het 
Ebenator gezondheidscentrum in Orsu, Imo State en voor de Amawbia basisschool in 
Anambra State. Totaal zullen met deze projecten circa 80 dagelijkse patiënten, 620 
basisschool leerlingen en 3.200 omwonenden worden bereikt. De kosten bedragen cir-
ca 109.500 euro.

Tevens verwachten we een start te kunnen maken met een Women Empowerment pro-
ject vanuit Ukpo in Anambra State, Nigeria. Ukpo is de thuisbasis van RWF Nigeria en 
conform onze beleidsvisie willen wij, nadat lokaal de gezondheidssituatie is verbeterd, 
ook een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden en levensstan-
daard van achterstandsgroepen, in het bijzonder alleenstaande moeders en hun kinde-
ren, op het platteland van Anambra State.
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