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Stichting RWF – jaarverslag 2017

Voorwoord
Met genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag van Stichting RWF aan. We hebben in 
2017 een drietal schoon drinkwater en sanitatie projecten gerealiseerd in Nigeria. Het 
gaat om het Ukpo Gemeenschapscentrum, de Community Primary School Abaozor en 
het Umuabi gezondheidscentrum. Onze strategische partner Wilde Ganzen leverde 
hieraan een substantiële bijdrage.

Ook mochten we begin 2017 een tweetal projecten afronden waarvoor de fondsen-
werving in 2016 heeft plaatsgevonden. Het ging om de drinkwater en sanitaire voor-
zieningen voor Ohukabia Community Primary School in Awo Idemili en het Ihitenansa 
Gezondheidscentrum in Orsu. Meer dan 1.180 basisschool kinderen en 480 dagelijk-
se patiënten/bezoekers kregen dit jaar voor het eerst de beschikking over schoon drink-
water en goede sanitaire voorzieningen. Ook kregen meer dan 16.500 omwonenden 
(waaronder veel kinderen in de kwetsbare leeftijdsgroep van 0-5 jaar) toegang tot 
schoon drinkwater.

Als vierde project zijn we bezig met een meerjarig HIV/AIDS preventie project waarbij 
we gebruik maken van het in Zuid Afrika ontwikkelde lesprogramma Whitney’s Kiss. 
We hebben bij de realisatie van deze projecten opnieuw gebruik gemaakt van de ex-
pertise en capaciteiten van onze Nigeriaanse zusterorganisatie Rural Women Foundati-
on. Voor het komende jaar hebben we de volgende projecten gepland staan:

• drinkwater en sanitatieproject bij het Uboma Gezondheidscentrum en de Amaw-
bia basisschool in Anambra State 

• drinkwater & sanitatieproject bij het Ebenator Gezondheidscentrum in Orsu, en 
de Eziawa basisschool in Imo State

• uitbreiding van het HIV/AIDS preventieproject met 4 scholen in Imo State

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 nieuwsbrief. Ik ver-
trouw er op dat dit jaarverslag, samen met de overige informatie van Stichting RWF vol-
doende basis vormen voor uw steun in de komende jaren.

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

Visie
Realisatie van een verbeterd toekomstperspectief voor achterstandsgroepen in Afrika.

Missie
In lijn met de millenniumverklaring en de Sustainable Development Goals van de Vere-
nigde 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 geldt de volgende prioriteitvolgorde:

• aanleg van drinkwater en sanitatie voorzieningen (waterpompen op zonne-ener-
gie, watertorens, toilet (en douche) voorzieningen) op basisscholen en gezond-
heidscentra in Zuid-Oost Nigeria

• activiteiten op het gebied HIV/AIDS preventie op middelbare scholen
• verstrekken van fnanciële training en microkredieten aan vrouwen in achter-

standssituaties
• remedial teaching aan kinderen en sociale weerbaarheids-training aan vrouwen 

in achterstandssituaties.
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Organisatiestructuur
Stichting RWF is statutair gevestigd in Arnhem.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

• Uzoamaka Klein Leugemors-Ezeunala (voorzitter)
• Richard Klein Leugemors (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 heb-
ben 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 dagelijks bestuur komt vrijwel iedere week bijeen. 

De discussies tijdens de bestuursvergaderingen gingen over de uitvoering en afronding 
van projecten, het indienen van nieuwe project voorstellen en de verdere uitbouw van 
de stichting; de werving van deelnemers, fondsen, scholen en bedrijven. Van iedere be-
stuursvergadering wordt een actie- en besluitenlijst gemaakt. De bestuursleden maken 
deel uit van de vrijwilligersgroepen en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaam-
heden.
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Vrijwilligers
De Stichting RWF maakt gebruik van vrijwilligers voor de praktische uitvoering van haar 
activiteiten op gebied van communicatie, donateurs- en fondsenwerving. Daarnaast 
wordt er een grote groep aan vrijwilligers ingezet voor onze jaarlijkse Wandelen voor 
Water actie.

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.

Partnerorganisaties
Stichting RWF maakt gebruik van partnerorganisaties voor de realisatie van haar doel-
stellingen. Het betreft vooral de uitwisseling van kennis en kunde, de werving van fond-
sen en de uitvoering van projecten. 

In 2017 zijn o.a. contacten onderhouden met de volgende organisaties:

• Wilde Ganzen
• Rural Women Foundation Nigeria
• Aqua for All
• Bureau Internationale Samenwerking
• Rotary Club Arnhem-Huissen

5



Stichting RWF – jaarverslag 2017

Overzicht activiteiten
In 2017 heeft Stichting RWF Nederland de volgende activiteiten georganiseerd:

Wandelen voor Water
Woensdag 15 maart hebben we met alle leerlingen van IKC De Abacus in Huissen ge-
wandeld voor water. Afhankelijk van hun leeftijd liepen ze 1, 3 of 6 kilometer met in 
hun rugzak maximaal zes liter water. Het was een prachtige zonnige dag en binnen 
een uur waren de eerst (dorstige) groepen alweer halverwege, met op het rust punt voor
iedereen wat te drinken en een appel of banaan (met dank aan AH Huissen).

 

Er liepen bijna 500 schoolkinderen mee onder begeleiding van hun leerkrachten, geïn-
teresseerde ouders en een tiental enthousiaste sponsorlopers van de Rotary Club Arn-
hem-Huissen. Vanuit Amsterdam was zelfs een vertegenwoordigster van Aqua for All ge-
komen om gezellig met ons mee te wandelen. Aqua for All is de organisatie die overal 
in Nederland het wandelen voor water stimuleert en faciliteert.
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Gerealiseerd Projecten
In 2017 zijn drie schoon drinkwater en sanitatie projecten gerealiseerd op een Ge-
meenschapscentrum, een basisschool en een gezondheidscentrum, allen in Oost Nige-
ria. En op vier middelbare scholen in Ukpo is de uitvoeringsfase gestart van het 
HIV/AIDS preventie project Whitney’s Kiss. Het totaalbedrag van deze projecten was 

154.752 (inbegrepen de bijdrage van Wilde Ganzen van 50.646). € €

In begin van 2017 echter, werden ook de drinkwater en sanitaire voorzieningen voor 
Ohukabia Community Primary School in Awo Idemili en het Ihitenansa Gezondheidscen-
trum in Orsu afgebouwd. De fondsen voor deze projecten waren al in 2016 geworven.

In de tweede helft van 2017 werden de drie voorzieningen voor het Ukpo Gemeen-
schapscentrum, Abaozor Primary School in Udi en het Gezondheidscentrum in Umuabi 
gerealiseerd.

Deze projecten kwamen ten goede aan circa 1.180 basisschool kinderen en 480 da-
gelijkse patiënten/bezoekers. Ook kregen meer dan 16.500 omwonenden (waaronder
een aanzienlijk aantal kinderen in de kwetsbare leeftijdsgroep tussen nul en vijf jaar) toe-
gang tot schoon drinkwater via watertappunten die voor hen op de verschillende loca-
ties werden aangelegd. Ziekten als cholera, diarree, bof, mazelen en parasieten zoals 
bijv. ringwormen, werden (en worden) op deze wijze effectief bestreden.

7



Stichting RWF – jaarverslag 2017

In 2017 werd in september (start van het nieuwe schooljaar) op vier middelbare scho-
len in Ukpo begonnen met de uitvoeringsfase van het HIV/AIDS preventie project Whit-
ney’s Kiss. Deze uitvoeringsfase omvat de periode 2017/2020. 
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Financiële verantwoording
Algemeen

Stichting RWF staat garant voor fnanciële transparantie en informeert alle betrokkenen 
aan de hand van haar website en jaarverslag over haar inkomsten en uitgaven. Con-
form ons beleidsplan komt tenminste 95% van de netto opbrengst van verworven fond-
sen rechtstreeks ten goede aan het verbeteren van de levensverwachting en levensstan-
daard van in het bijzonder vrouwen en kinderen op het platteland van Afrika. Het reste-
rende bedrag wordt waar nodig gebruikt voor de gemaakte overhead kosten.

Fondsenwerving

Stichting RWF werft fondsen gebaseerd op een drietal uitgangspunten:

• aanschrijven van charitatieve instellingen
• voeren van gerichte fondsenwervende acties onder particulieren en groepen: 

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

Stichting RWF heeft in 2017 totaal 83.160 geworven. Het overgrote deel van dit be€ -
drag is afkomstig van stichtingen en vermogende fondsen. In totaal hebben we in 2017
een bedrag van 104.106 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 getroffen hebben. Een deel van het geld dat aan projecten in 2017
is besteed was namelijk reeds eind 2016 geworven.

Wilde Ganzen

Door de bijdrage van Wilde Ganzen betekent dit dat er in totaal 154.752 beschik€ -
baar kwam voor de uitvoering van onze projecten.
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Staat van baten en lasten
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Toelichting
• Voor onze drinkwater en sanitatie projecten werken we samen met Wilde Gan-

zen. Wilde Ganzen draagt aan deze projecten bij door een derde van de pro-
jectkosten voor haar rekening te namen. Dit bedrag ontvangen wij niet op onze 
eigen rekening maar wordt door Wilde Ganzen rechtstreeks naar de projectreke-
ning in Nigeria overgemaakt.

• Voor ons HIV/AIDS project Whitney’s Kiss wordt niet door Wilde Ganzen bijge-
dragen.

• In 2017 wilden we ook starten met een Women Empowerment project, zo mo-
gelijk ondersteund door Wilde Ganzen. Zover is het helaas nog niet gekomen 
en het komende jaar gaan we weer met dit project verder.

• Een aantal fondsverstrekkers gaf er de voorkeur aan haar donatie rechtstreeks 
naar Wilde Gazen over te maken. Het gaat om een totaalbedrag van 7.500.€

• Het spaartegoed betreft een reservering voor ons HIV/AIDS project van 
18.267. Het restant is voor het project Ovollo Gezondheids- en Zwanger€ -

schaps- centrum elke begin 2018 van start gaat. Dit geld zal het komende jaar 
worden besteed.

• Alle toegekende vrijwilligersvergoedingen vloeien als donatie weer terug in de 
Stichting. In 2017 ging het om een totaalbedrag van 3.000.€

• De gemaakte overheadkosten komen uit op 1.736 (beheer en administratiekos€ -
ten plus reiskosten). Dit is ongeveer 1,3% van de netto opbrengst, waarmee we 
ruimschoots binnen de in het beleidsplan gestelde 5% zijn gebleven.
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Communicatie
De Stichting RWF communiceert met haar doelgroepen, donateurs en partnerorganisa-
ties primair via haar Website en Facebook. 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 ook gepubliceerd op onze website.

In 2017 werden de contacten met partnerorganisaties en stichtingen en donateurs ver-
der opgebouwd en uitgebouwd, voor 2018 is een verdere verbreding en verdieping 
van onze contacten voorzien.

Vooruitblik naar 2018
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.

We hebben voor 2018 de fondsenwerving voor de volgende projecten gepland staan:

• drinkwater & sanitatieproject bij het Uboma Gezondheidscentrum
• drinkwater & sanitatieproject bij de Amawbia basisschool in Anambra State
• drinkwater & sanitatieproject bij het Ebenator Gezondheidscentrum en: drinkwa-

ter & sanitatieproject bij de Eziawa basisschool in Imo State
• uitbreiding van het HIV/AIDS preventieproject met 4 middelbare scholen in de 

regio Orsu in Imo State

Tevens hopen we een start te kunnen maken met ons Women Empowerment project.

12


