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Voorwoord 
Met genoegen bied ik u het jaarverslag 2019 van Stichting Rural Women Foundation 
aan. Opnieuw hebben we een viertal schoon drinkwater- en sanitatie projecten in Nige-
ria mogen realiseren. Wilde Ganzen leverde aan drie van deze vier projecten een sub-
stantiële bijdrage. Het vierde project, de Edeke basisschool, werd volledig gefinancierd
door Contribute Foundation.

In totaal kregen 1.294 basisschoolleerlingen en ongeveer 120 dagelijkse bezoekers en
patiënten van het Ebenator gezondheidscentrum toegang tot schoon drinkwater en goe-
de sanitaire voorzieningen. Ook beschikken voortaan ruim 7.100 omwonenden via wa-
tertappunten over schoon drinkwater, waaronder veel kinderen in de kwetsbare leeftijds-
groep van 0 tot 5 jaar.

Onze pilot met betrekking tot HIV/AIDS preventie op vier middelbare scholen in de re-
gio Ukpo ging in september haar derde jaar in en verloopt voorspoedig. Tot dusver 
werden ca. 1000 leerlingen met ons Whitney’s Kiss project 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 Ru-
ral Women Foundation, een voldoende basis vormt voor uw steun in de komende jaren.

Uzo Klein Leugemors-Ezeunala (Voorzitter)
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Visie, Missie en Doelstelling

Visie
Een verbeterd toekomstperspectief voor achterstandsgroepen in Afrika. 

Missie
Het verbeteren van de levensverwachting en levensstandaard van in het bijzonder vrou-
wen en kinderen op het platteland van Afrika, door de realisatie van toegang tot 
schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, voedselzekerheid, zelfredzaamheid en duur-
zame ontwikkeling.

Doelstellingen
Stichting RWF kiest er voor de komende jaren een bijdrage te leveren aan de verbete-
ring van de levensverwachting en voedselzekerheid door de toegang tot schoon water 
en sanitaire voorzieningen voor lokale gemeenschappen in verschillende provincies in 
het Zuidoosten van Nigeria. Dit in samenwerking met Rural Women Foundation in Ni-
geria. Daarnaast richten we ons ook op HIV/AIDS preventie op middelbare scholen.

Andere belangrijk speerpunten voor de organisatie zijn:

• bevordering van educatie van achtergestelde groepen (primair alleenstaande 
vrouwen en kinderen)

• bevordering van zelfredzaamheid en zelfvoorziening van (primair) vrouwen in 
achterstandssituaties

Samen met onze partner, de hulp organisatie RWF Nigeria, slaan we als Stichting RWF
waterputten, construeren we watertorens en toiletgebouwen, en geven we veel voorlich-
ting over hygiëne. Lokale vrijwilligers leren kinderen en (hun ouders) ook hoe belangrijk 
het is om hun handen te wassen nadat ze naar het toilet zijn geweest. Hierdoor neemt 
niet alleen het sterftecijfer af, maar zijn mensen ook minder vaak ziek en hoeven ze hun 
behoefte niet meer in het openbaar te doen.
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Organisatiestructuur
Stichting RWF is statutair gevestigd in Arnhem.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

• Uzoamaka Ezeunala (voorzitter)
• Richard Klein Leugemors (penningmeester)
• Anne-Marie Dondorp-Huveneers (secretaris)
• Henny Lund-Meyer
• Arie Dondorp

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.

Nigeria
Onze keuze voor Nigeria heeft niet alleen te maken met de zorgwekkende situatie op 
het platteland, maar vooral ook met het feit dat onze stichting voor de uitvoering van 
haar projecten kan beschikken over een ervaren en betrouwbare partner.

Onze nauwe relatie met onze zusterorganisatie RWF Nigeria is een belangrijke waar-
borg tegen de invloed van de endemische corruptie in dit land. RWF Nigeria bestaat 
inmiddels meer dan 20 jaar en heeft (naast onze schoon drinkwater en sanitatie projec-
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ten) met succes tientallen projecten uitgevoerd ter bestrijding van armoede, ziekte en 
achterstandssituaties voor (onder andere) de Wereldbank, USAID en de EU.

Partnerorganisaties
Daarnaast maken we gebruik van partnerorganisaties, zoals Wilde Ganzen en Contri-
bute Foundation, voor de realisatie van onze doelstellingen. Het betreft vooral de uitwis-
seling van kennis en kunde, de werving van fondsen en de uitvoering van projecten.

Divine Mercy basisschool project
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Wandelen voor Water
Op Donderdag 27 maart hebben we met alle leerlingen van Vrijschool de Lans in Brum-
men gewandeld voor water. Afhankelijk van hun leeftijd liepen ze 6, 3 of 1 kilometer 
met in hun rugzak maximaal zes liter water. Het was een mooie dag met op het rustpunt
voor iedereen wat te drinken en te eten. Er liepen ongeveer 60 schoolkinderen mee on-
der begeleiding van hun leerkrachten en betrokken ouders. Zo kon iedereen rustig ge-
nieten van de prachtige en gevarieerde route. Rond kwart voor elf arriveerden de eerst 
lopers alweer op het eindpunt bij de school. Ze kregen daar allemaal een traditionele 
Nigeriaanse oliebol uitgereikt (buns), die met liefde was gebakken door de voorzitster 
van onze stichting. Die viel altijd bij de schoolkinderen goed in de smaak! Er bleek ruim
1,300 euro door de school bij elkaar te zijn gebracht. 

Dezelfde dag werd er in Engeland gewandeld voor water door leerlingen van Browns 
School in Sheffield, Kent, gesteund door de lokale Rotary Club - Orpington-Crofton. Er 
liepen circa 50 schoolkinderen mee. Ook zij hadden prima weer en konden genieten 
van een mooie route. De opbrengst van hun sponsorloop bedroeg totaal 1947,75 
euro.

Amawbia basisschool project
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Gerealiseerd Projecten
We hebben in 2019 een viertal schoon drinkwater en sanitatie projecten gerealiseerd 
in Nigeria. Het betrof drinkwater en sanitaire voorzieningen op drie basisscholen en 
een gezondheidscentrum in het Zuidoosten van Nigeria:

• Divine Mercy Primary school in Awoidemili, Imo State
• Edeke Primary school in Isseke, Anambra State 
• Amawbia Community Primary school in Amawbia, Anambra State
• Ebenator Primary Health Centre in Orsu, Imo State

Het Edeke basisschool project werd volledig gefinancierd door de Contribute Foundati-
on, de overige drie projecten werden op de gebruikelijke manier mede gefinancierd 
door Wilde Ganzen.

Onze pilot met betrekking tot HIV/AIDS Preventie op vier middelbare scholen in de re-
gio Ukpo ging in september 2019 haar derde schooljaar in en verloopt voorspoedig. 
Tot nog toe werden meer dan 1000 leerlingen met ons project Whitney’s Kiss bereikt.

Totaal kregen in 2019 1.294 basisschoolleerlingen en ongeveer 120 dagelijkse be-
zoekers en patiënten van het gezondheids-/zwangerschapscentrum toegang tot schoon 
drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Ook beschikken ruim 7.100 omwonen-
den voortaan over schoon drinkwater via watertappunten “aan de straat”.

Voor de financiële verslaglegging van onze projecten verwijs ik u graag naar onze Fi-
nanciële Jaarrekening 2019.
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Edeke basisschool project

In de afgelopen zeven jaar werden 21 drinkwater- en sanitatie projecten gerealiseerd 
voor 13 basisscholen, 7 gezondheidscentra en een gemeenschapscentrum. Hierdoor 
kunnen circa 6.000 basisschoolleerlingen en 1.000 dagelijkse bezoekers/patiënten 
van gezondheids-/ zwangerschapscentra beschikken over schoon drinkwater en goede 
sanitaire voorzieningen.

Daarnaast profiteren nu ruim 70.000 omwonenden mee van schoon drinkwater, waar-
onder veel kinderen in de kwetsbare leeftijdsgroep van 0 tot 5 jaar. Zij maken gebruik 
van watertappunten die voor hen bij de verschillende 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 een positief effect op 
het ziekteverzuim op de basisscholen en op de gezondheidssituatie van kleine kinderen 
in de omgeving van de projectlocaties.
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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 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 2019 in totaal 251.028 geworven, dit is inclusief de bijdrage €
van Wilde Gazen ( 51.875). Het overgrote deel van dit bedrag is afkomstig van stich€ -
tingen en vermogende fondsen. In totaal hebben we in 2019 een bedrag van 

208.840 besteed aan de diverse projecten, waaronder 10.000 voor ons HIV/€ €
AIDS preventie project in Nigeria. Het verschil tussen het geworven en het besteedde 
bedrag is vrijwel volledig overgemaakt naar Wilde Ganzen en naar de rekening van 
onze partner organisatie RWF Nigeria ten behoeve van projecten in 2020 (totaal: 

60.684, deels aangevuld vanuit lopende project voorzieningen). Voor aanvullende in€ -
formatie zie ons financieel verslag 2019.

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.

Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar onze Financiële Jaarrekening 2019.
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Communicatie
Stichting RWF communiceert met haar doelgroepen, donateurs en partnerorganisaties 
primair via haar Website en internet. Daarnaast vestigt zij de aandacht op haar projec-
ten gebruik makend van haar nieuwsbrieven. Er verscheen twee keer een nieuwsbrief 
met actuele informatie over lopende en nieuwe projecten, over onze plannen, verwach-
tingen en bijzondere giften. De nieuwsbrief wordt per email verstuurd aan een grote 
groep geabonneerden en tevens gepubliceerd op onze website. Incidenteel worden op
verzoek project briefings verzorgd, zodat geïnteresseerde organisaties kunnen kennisma-
ken met het bestuur en onze projecten.

In 2019 werden de contacten met partnerorganisaties, stichtingen en donateurs verder 
opgebouwd en uitgebreid, voor 2020 wordt een verdere verbreding en verdieping van
onze contacten voorzien.

Ebenator gezondheidscentrum project

10



Stichting RWF – Jaarverslag 2019

Vooruitblik 2020
De Stichting RWF zal, als vervolg op haar beleidsplan 2016-2020, dit jaar een nieuw 
beleidsplan voor de periode 2020-2025 formuleren. Uiteraard zal ook dit beleidsplan 
gebaseerd zijn op onze visie van een verbeterd toekomstperspectief voor achterstands-
groepen in Afrika en onze missie: het verbeteren van de levensverwachting en levens-
standaard van in het bijzonder vrouwen en kinderen op het platteland van Afrika, waar-
bij we ons in de planperiode blijven richten op Nigeria. 

Voor 2020 werven we fondsen voor de volgende nieuwe drinkwater en sanitatie pro-
jecten in Zuidoost Nigeria:

• Umuhu Okabia gezondheidscentrum in Orsu, Imo state
• Awa-Izuogu gezondheidscentrum in Arondizuogu in Ideato North LGA
• Adimogu Central School Arondizuogu in Ideato North LGA
• Alaogidi basisschool in Osina, Imo State

In totaal worden met deze vier projecten circa 160 dagelijkse patiënten, 820 basis-
school leerlingen en 7.500 omwonenden bereikt.

Tevens verwachten we, met steun van onze partner organisatie Contribute Foundation, 
een start te kunnen maken met een meerjarig Women Empowerment project vanuit Ukpo
in Anambra State, Nigeria. In Zuidoost Nigeria is Ukpo de regionale basis van onze 
partner organisatie RWF Nigeria. Conform onze beleidsvisie willen wij, nadat lokaal de
gezondheidssituatie is verbeterd, ook een bijdrage leveren aan de verbetering van de 
leefomstandigheden en levensstandaard van achterstandsgroepen, in het bijzonder al-
leenstaande moeders en hun kinderen, op het platteland van Zuidoost Nigeria.

Tenslotte zijn we van plan om de pilot van het lopende HIV/AIDS preventie programma
op een viertal middelbare scholen in de regio Ukpo uit te breiden met een extra school 
en dit pilot programma nog een jaar langer voort te zetten om beter zicht te kunnen krij-
gen op de impact op termijn.
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