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“Water, DE hefboom tot ontwikkeling”
Via de website kan u de werking van PROTOS van nabij volgen.
Er worden regelmatig nieuwe pagina’s en berichten over onze
activiteiten in het Zuiden en het Noorden toegevoegd.

Voorwoord

Voorwoord

© Lut Mathys

Geachte lezer,
2010 begon met de evacuatie van onze coöperanten uit Haïti, een operatie die doortastend werd geleid vanuit
ons hoofdkantoor in Gent. Zodra de situatie voldoende was gestabiliseerd en er opnieuw veilig gewerkt kon
worden, keerden onze medewerkers terug, om mee te werken aan de rehabilitatie en heropbouw van de
waterinfrastructuur. Na deze bewogen start werd 2010, het eerste jaar met Huub Peters als nieuwe directeur,
opnieuw een succesvol jaar voor PROTOS. Alhoewel de vervanging van Stef Lambrecht een hele uitdaging was,
konden wij verder groeien en waren de sfeer en de motivatie van onze ploeg uitstekend.
Felicitaties aan onze teams zijn op hun plaats voor de realisatie van onze programma’s en van capaciteits
versterking op het terrein, samen met onze partners. Onze medewerkers uit het Noorden en het Zuiden werkten
samen nieuwe strategienota’s uit voor onze doellanden. Ook werd intensief gewerkt aan teksten over het verband
tussen onze programma’s en de klimaatverandering en over monitoring en evaluatie.
Wij organiseerden een zeer succesvol colloquium over solidaire financierings
systemen voor waterprojecten. Vertegenwoordigers van de 3 gewesten namen
hier met interesse aan deel en verschillende sprekers loofden de rol van PROTOS
als expert en inspirator voor waterprojecten in het Zuiden. Het hele team werkte
het Driejaarplan 2011-2013 uit waarvoor het van de administratie de beoordeling
‘zeer goed’ ontving. Dit programma bouwt voort op het programma 2008-2010
dat succesvol werd afgesloten en een bestedingsgraad van 98% haalde.
Voor 2011 staan wij opnieuw voor grote uitdagingen. We dienen onze beheers- en
boekhoudingsmechanismen verder te optimaliseren om risico’s te vermijden en
om opmerkingen van financiers te voorkomen.
Een tweede uitdaging waarmee wij geconfronteerd worden, is de vertraging
in de goedkeuring van ons Driejaarplan 2011-2013 door de Directie-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking (DGD), die onder meer te wijten is aan het ontbreken
van een volwaardige regering. Begin 2011 hebben wij een lening aangegaan
om dit tijdelijk kasstroomtekort te overbruggen en om de interventies en de
samenwerking met partners in het Noorden en het Zuiden niet te onderbreken.
De afgelopen jaren heeft de groei van het eigen vermogen van PROTOS geen
gelijke tred gehouden met de voortdurende groei van de omvang van onze
projecten. Dit eigen vermogen dient onder meer om voldoende werkkapitaal te
garanderen voor het uitvoeren en aanvragen van projecten. Deze vaststellingen
leiden tot het besluit dat wij moeten zoeken naar mogelijkheden om ons eigen
vermogen te doen toenemen.
Ik wens u allen een interessante lectuur van dit jaarverslag, dat u zal overtuigen dat PROTOS structureel bij
draagt aan de 7e Millenniumdoelstelling - waarin vastgelegd is dat het aantal mensen zonder toegang tot veilig
drinkwater en sanitair in 2015 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990 - en dus uw vertrouwen waard is.
Met vriendelijke groet,
Arnoud Lust
Voorzitter PROTOS

Duurzaamheidsverklaring
PROTOS vzw ent zijn programma’s en samenwerkingovereenkomsten in het Zuiden op zijn missie:
rechtvaardig, participatief en duurzaam waterbeheer. Duurzaam heeft hierin verschillende betekenissen:
een duurzame toegang tot water voor minder begunstigden verzekeren over de tijd,
met zowel sociale, technische, organisatorische, financiële als ecologische dimensies,
dit alles gekaderd in Integraal Waterbeheer.
In dezelfde lijn beperkt PROTOS zoveel mogelijk zijn CO2-uitstoot inherent aan zijn activiteiten.
21 april 2011
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2010, een overgangsjaar
PROTOS bleef in 2010 actief in 9 landen in het Zuiden: Haïti en Ecuador in Latijns-Amerika, en Mali, Benin,
Regio van de Grote Meren (Oeganda, Rwanda, Burundi en het oosten van de DR Congo) en Madagaskar
in Afrika.
PROTOS bouwde in de afgelopen jaren een expertise
op rond waterbeheer als hefboom voor lokale ont
wikkeling. Een belangrijke component hierbij blijft
de versterking van de lokale gemeenschappen en
besturen bij het bepalen van hun eigen prioriteiten,
en het uitvoeren en beheren van eigen projecten.
Tevens wordt gestreefd naar een continu overleg
en samenwerking tussen watergebruikers, lokale
besturen, technische diensten, privésector. Op deze
wijze wil PROTOS bijdragen aan een rechtvaardige,
duurzame en participatieve ontwikkeling.
De aardbeving in Haïti had en heeft grote gevolgen
voor het land zelf, maar ook voor de internationale
ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en
PROTOS in het bijzonder. Na een korte repatriëring
van onze internationale medewerkers, ingegeven
door veiligheidsoverwegingen, richtte PROTOS zich
verder op de structurele samenwerking, vooral in de
gebieden waar we al werkzaam waren en waar de
migratie vanuit de getroffen gebieden extra druk legde
op (drink)water en de gerelateerde voedselproductie.
We startten complementaire projecten maar de
cholera-uitbraak en de politieke instabiliteit
bemoeilijkten het werk nog extra.
2010 was een jaar gekenmerkt door vele globale
veranderingen met soms grote gevolgen voor onder
andere de sociale en/of economische stabiliteit in
landen of specifieke zones in die landen. Dit was ook
het geval in landen waar PROTOS actief is, maar met
kleine aanpassingen waren we in staat de geplande
activiteiten, zoals hierna beschreven, zonder probleem
uit te voeren. Ook wisten we heel goed in te spelen op
hervormingen van strategische partners of financiers.
We formuleerden 3 dossiers bij de Europese Unie (EU)
op de EU-ACP Water Facility die ondanks een goede
score niet werden goedgekeurd (in Madagaskar, Mali
en Haïti). Andere projecten werden wel goedgekeurd
(in Burundi, Haïti). Ook wist PROTOS bepaalde
contacten goed te onderhouden die tot nieuwe
opdrachten in 2011 kunnen leiden.

Het Driejaarplan 2008-2010 “Water, Hefboom tot
ontwikkeling”, uitgevoerd binnen het strategisch
kader 2008-2013, werd succesvol afgesloten. PROTOS
slaagde erin dit plan uit te voeren en kon ruim 98%
van de beschikbare financiële middelen inzetten
voor het bereiken van de specifieke doelstellingen
in het Noorden en het Zuiden. Het vervolg, het
Driejaarplan 2011-2013 kreeg van de DirectieGeneraal Ontwikkelingssamenwerking de beoordeling
‘zeer goed’ en garandeert de continuïteit van de
interventies en de samenwerking met de partners.
In 2010 lieten we een externe evaluatie uitvoeren
over Integraal Waterbeheer (IWB) en de integratie van
de problematiek rond klimaatverandering in IWB. In
Ecuador, Haïti, Benin en de regio van de Grote Meren,
maar ook over onze Noordwerking, werd informatie
uit eerste hand ingewonnen. Voor Mali en Madagaskar
bleef dit ‘beperkt’ tot enquêtes. Uit de eerste
resultaten blijkt dat er een aantal lessen te leren zijn,
maar zeker dat PROTOS zich positief onderscheidt
binnen deze thematiek, o.a. door concrete acties uit
te voeren en daar lessen uit te trekken. Deze lessen
moeten opgenomen worden in de landenstrategieën
die PROTOS in 2010 uitwerkte. Evaluaties van
specifieke programma’s, bijvoorbeeld de inrichting van
waterrijke gebieden voor landbouw in Benin, werden
uitgevoerd op landenniveau, waaruit we ook als
organisatie onze lessen zullen trekken.
Deze continuïteit en consolidatie waren de basis voor
de werking in 2010, zowel voor Noord als Zuid, en
daarbij konden we rekenen op zo goed als hetzelfde
team van PROTOS en de partners. Het team ging in
2010 van 68 medewerkers naar 67 medewerkers.
Eind 2010 werkten er 17 mensen, soms ook deeltijds,
op het hoofdkantoor; en waren er 12 ngo-coöperanten
en 38 nationale medewerkers actief. In het totaal
werkten er per 31 december 2010 23 vrouwelijke
medewerksters in de organisatie.
Voor meer details verwijzen we naar p. 39.
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PROTOS in het Zuiden
In Benin bleef PROTOS actief in 6 van de 12 departe
menten en in 26 van de 77 gemeenten. PROTOS werkt
rond twee onderdelen: één rond drinkwater, hygiëne
en sanitatie en één rond water voor de landbouw.
De projecten PAGIREL, PAGRESEA en het meerjaren
programma, medegefinancierd door DGD, vallen
binnen het eerste onderdeel. Het tweede onderdeel
omvat de projecten PAHA en FAPAHA. Het is de be
doeling in de toekomst beide onderdelen beter te in
tegreren. Een eerste stap werd gezet met het pro
ject GLEAUBE (financiering Belgisch Fonds voor de
Voedselzekerheid (BFVZ)). Het belangrijkste onderdeel
in GLEAUBE blijft weliswaar drinkwater, hygiëne en
sanitatie, maar er is ook aandacht voor landbouwen andere activiteiten die het inkomen verhogen,
met speciale aandacht voor vrouwen. Het project
PAGRESEA maakt uitdrukkelijk de link tussen de activi
teiten op het terrein, de versterking van de gemeenten
en regionale overheden en de versterking van de capa
citeiten en de positie van de civiele maatschappij. Het
project FAPAHA werkt rond goed beheer van water
voor landbouw, met nadruk op productie. Het project
kwam er na de crisis van de voedselprijzen in 2009.

• Grote Meren
In Burundi is naast het bestaande drinkwater- en
sanitatieprogramma in Gitega ook VIMASA van start
gegaan. Dit programma ter ondersteuning van de
voedselzekerheid is uitgewerkt door PROTOS, maar
wordt uitgevoerd door CISV (Comunità Impegno
Servizio Volontariato) en ODAG. PROTOS is immers
in Burundi nog niet erkend als ngo, maar startte
eind 2010 wel de procedure om officiële erkenning.
Daarnaast kreeg ook het AMIASZI-programma (EU)
groen licht. AMIASZI draait eveneens rond voedsel
zekerheid en start in 2011 in Bujumbura rural (ge
meente Isale), in samenwerking met AVEDEC en CISV.
Het Ruterana-project in Rwanda is een schoolvoorbeeld
van Integraal Waterbeheer op lokale schaal. Daarnaast
is het eerste drinkwatersysteem op zonne-energie
operatief in Cyeza.
In Oeganda hebben verschillende specialisten, via
samenwerking binnen het Vlaams Partnerschap
Water voor Ontwikkeling (VPWvO), de bestaande
geografische gegevens rond Integraal Waterbeheer
gevisualiseerd. In 2011 is dit voor iedereen toe
gankelijk via webGIS. In onze interventieregio’s wordt
met de huishoudens gewerkt aan een combipakket:
een EcoSAN (een toilet zonder waterspoeling), een
regenwateropvangtank, een bio-zandfilter, een
wasrekje en een "tipitap": dit is een eenvoudige
kantelconstructie om je handen te wassen.
Met onze Congolese partners is PROTOS een “nieuwe”
weg ingeslagen: sanitatie. Naast de realisatie van
drinkwatervoorzieningen in Kivu en Ituri, wordt nu ook

meer de nadruk gelegd op sensibilisering en de bouw
van sanitatie-infrastructuur. In 2010 versterkte het
water-ngo-platform REHA zich in Goma en kreeg het
veel erkenning in de regio.

• Haïti
De beelden van de ravage die de aardbeving van 12
januari 2010 aanrichtte staan nog op ieders netvlies
gebrand. Hoewel PROTOS geen noodhulporganisatie
is, kon de organisatie na de jarenlange solidariteit met
Haïti en met haar grote expertise niet vanaf de zijlijn
toekijken. Complementair aan de noodinterventies,
concentreerde PROTOS zich op de stabilisatie en de
heropbouw.
De projecten voor herstel gingen van start, maar
tegelijk werd in 2010 het reguliere progamma verder
uitgevoerd. In het stroombekken van de Moustiques
wordt in een context van Integraal Waterbeheer
gewerkt aan concrete interventies (irrigatie, bodem
bescherming, drainage) en structurering van de water
gebruikers in een bekkencomité. In Camp Perrin
wordt de coöperatieve structuur, die de verschillende
drinkwatercomités overkoepelt, verder versterkt en
werden enkele sanitatie-initatieven opgezet.
In Belladère werd de eerste fase van de waterleiding
gerealiseerd, werden een aantal verbeteringswerken
op de irrigatieperimeter uitgevoerd en startte een
proefproject rond ecologische sanitatie. In Cap Haïtien
eindigde het project met Oxfam-GB, dat voorzag in
een betere toegang tot drinkwater en sanitatie en in
een versterking van het lokaal beheer. De aanvraag
voor een 2e fase werd jammer genoeg niet goed
gekeurd door de EU. Met financiering van de Belgische
overheid gaat de verbetering van de afvoer van regen
water en de huisvuilophaling wel verder.


© Harald van der Hoek

• Benin

 Rwanda, hygiëne-educatie op school, een tipitap.
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• Madagaskar

In Ecuador consolideerde PROTOS zijn werking in een
aantal regio’s in de Andes en bleven we nauw
betrokken bij institutionele (veranderings)processen.
Belangrijk onderdeel hierbij is de capaciteits
versterking van de uitvoerende partners, maar ook
van stadsbesturen, drinkwater- en stroombekkenbeheercomités.
In Cañar, in de Andes, ging het o.a. over de begeleiding
van de tweedelijnsstructuren zoals CenAGRAP (Centro
de Apoyo a la Gestión Rural del Agua Potable en
Cañar). Dit Centrum geeft advies, training, dienstver
lening voor drinkwaterbeheer en sanitatie in rurale ge
bieden en ondersteunt individuele drinkwatercomités.
Op basis van deze ervaringen werden vergelijkbare
structuren opgezet in de gemeenten Oña en Saraguro.
Met de gemeenten werd het raamwerk voor de
volgende 3 jaren opgesteld: de interventies besten
digen in Cañar, terwijl ze voor Oña en Saraguro een
vervolg krijgen om (veranderings)processen beter te
assimileren.
Sinds 2006 werden in de kustprovincies, Manabí en
Esmeraldas, proefinterventies gerealiseerd rond
drinkwater en sanitatie. Na de startfase werd
Esmeraldas weerhouden. In 2010 werden in Manabí
de geplande interventies stopgezet: andere financiers
daagden op om grootschalige infrastructuurwerken
op te zetten met een andere filosofie over participatie
en duurzaam beheer. Met de gemeenten Rioverde
en Muisne werd besloten de component drinkwater
en sanitatie uit te breiden en was de degradatie
van het natuurlijk milieu in het stroomgebied van
Rioverde aanleiding om ook te werken rond Integraal
Waterbeheer. Deze werking is complementair met
het regionale Noord-Zuidprogramma van de provincie
Oost-Vlaanderen.

In de Andromba-vallei werden de intergemeentelijke
samenwerking en het beheer van de drinkwatersector
tussen 6 gemeenten verder gezet. In totaal heeft het
programma 25.000 inwoners van drinkwater voorzien
via 25 systemen. Uiteindelijk werd - onder impuls
van PROTOS - het samenwerkingsakkoord tussen
lokale actoren voor de drinkwatervoorziening van
de gemeente Alakamisy ondertekend. Dit samen
werkingsakkoord zal leiden tot een systeem, beheerd
door het publieke waterbedrijf JIRAMA, dat zowat
15.000 inwoners van drinkwater zal voorzien. In
Toamasina werd een 200-tal latrines gebouwd voor
de armste inwoners van de stad en kregen 1.200
scholieren toegang tot sanitaire basisvoorzieningen.
Met JIRAMA werden 9 kiosken voor 4.000 inwoners
hersteld of gebouwd. De uitwisseling tussen de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
en JIRAMA leidde tot een samenwerkingsakkoord
dat zich vertaalde in een dossier, ingediend bij de
EU voor financiering. Gezien de politieke toestand
is de financiering van EU-projecten momenteel
geblokkeerd. VMW, PROTOS en JIRAMA zullen echter
met de beperkte eigen middelen de samenwerking
voortzetten.
Met de partner FIKRIFAMA werd een nieuwe actie van
het Driejaarplan 2011-2013 in het district Antanifotsy
voorbereid. De actie in de regio Vatovavy – Fitovinany
kwam tot een einde in 2010. Sinds september 2007
werden 35.000 inwoners voorzien van drinkwater via
een 20-tal systemen.

© Anne Coutteel

• Ecuador


Ecuador, Saraguro, plan drinkwatersysteem Toctepamba.
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• Mali
In 2010 werden 2 grote EU-projecten afgerond en dus
stond het jaar vooral in het teken van de oplevering
van de vele infrastructuurwerken en het begeleiden
van de beheerstructuren.
In Gemeente I van Bamako werden 15 publieke drink
waterfonteinen in gebruik genomen die zijn aange
sloten op het leidingnetwerk van het publieke drink
waterbedrijf Eau de Mali. In Gemeente IV werd een
klein autonoom drinkwatersysteem met 12 publieke
fonteinen in gebruik genomen.
Beide voorzien ongeveer 20.000 inwoners van zuiver
drinkwater. Op het gebied van hygiëne en sanitatie
werden voorlichtingscampagnes gehouden op scholen
en in de wijken. Een groot aantal huishoudens werd
voorzien van basisinfrastructuur om afvalwater op
te vangen en af te voeren. Bij 10 scholen werden
de schoollatrines gerenoveerd en uitgerust met
handwasfaciliteiten.
In de binnendelta van de Niger kregen 11.600 mensen
toegang tot drinkwater in 26 dorpen. In de 14 inter
ventiegemeenten werd vorming gegeven over hygiëne
en werd basissanitair gesubsidieerd (latrines, sterf
putten). Drie dorpen kregen rioleringsystemen voor
afvalwater. Gemeenschappelijke drinkwater- en
sanitaire voorzieningen worden beheerd op basis van
conventies tussen de gemeente, gebruikersassociaties
en exploitanten.
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PROTOS in België
Bewustmaking, engagement en politieke
verantwoordelijkheid laten opnemen voor “water
en ontwikkeling”, zijn het doel van de activiteiten
die PROTOS in België opzet. De voornaamste doel
groepen zijn de leerlingen van de hoogste jaren
van het middelbaar onderwijs, hun leerkrachten en
de wateractoren in België. Ook de voorbereidende
en uitvoerende beleidscellen die de waterpolitiek
uitstippelen, in relatie tot ontwikkeling in het Zuiden,
zijn een belangrijke doelgroep.
Een 20-tal scholen in Vlaanderen kreeg bezoek van
iemand van de Cel Mondiale Vorming van PROTOS.
Daarnaast nam een 40-tal scholen deel aan de
actie “Inzoomen op water”, georganiseerd door
Milieuzorg op School (MOS) en PROTOS. De leerlingen
verdiepten zich in een viertal wateronderwerpen.
Daarna kende het project zijn hoogtepunt in 7 Vlaamse
provinciesteden met een “freeze-actie” op de middag
van 22 maart, Wereldwaterdag. De verbouwereerde
passant begreep het doel van de actie pas wanneer
de spandoeken met daarop “Wij staan stil bij water”
werden ontvouwd. Belangrijk is ook dat PROTOS zijn
vorming voor leerkrachten wist te verankeren in de
provinciale werking van MOS en Kleur Bekennen: op
die manier werd een 80-tal leerkrachten “gedrenkt”
in de educatieve pakketten van PROTOS.
In oktober ging in samenwerking met GREEN België
een nieuw educatief project van start, gefinancierd
door het Vlaams Agentschap voor Internationale
Samenwerking (VAIS). In de Zuid-Noord Klimaat
spiegel zullen we leerlingen van de hoogste jaren van
het technisch en beroepsonderwijs wegwijs maken in
de gevolgen van de opwarming van de aarde in het
Zuiden en in het Noorden, die zich in grote mate
afspelen via de watercyclus.
Voor Franstalig België werd, ook op Wereldwaterdag,
het educatief pakket “Nous on se mouille” (NOSM)
gelanceerd, dat ondersteund wordt door de website
www.nousonsemouille.be.
De werking met de Vlaamse publieke en private
wateractoren werd bestendigd, vooral door een nog
verstevigde werking van het Vlaams Partnerschap
Water voor Ontwikkeling. Met de grootste Vlaamse
distributiemaatschappij voor drinkwater, de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening, hebben we
verdere voorbereidende stappen kunnen zetten in
het aangaan van een Publiek-Publiek Partnerschap.
Het publieke Vlaamse drinkwaterbedrijf zal met
het publieke waterbedrijf JIRAMA van Madagaskar
uitwisselen over technische en beheerkennis.
Een schot in de roos was het colloquium “Solidair
water – Eau Solidaire” van 19 november, waar we
erin slaagden een evenwichtig deelnemersveld van
Vlaamse, Waalse en Brusselse wateractoren rond de
tafel te brengen. De Belgische solidariteitssystemen
voor ondersteuning van gedecentraliseerde

samenwerking met het Zuiden voor drinkwater- en
sanitaire basisprojecten vormden het thema voor dit
colloquium.
De kennis van PROTOS en zijn partners werd “te boek
gesteld” in verschillende brochures, onder meer over
‘lokaal bouwheerschap’.

Het financiële plaatje
In 2010 tekende PROTOS opnieuw voor groei;
de “omzet” lag ongeveer 4% hoger dan in 2009.
Voor de exacte cijfers verwijzen we naar het
financiële rapport achterin dit jaarverslag.
Het is het vermelden waard dat de landen
kantoren meer en meer de leiding nemen bij het
opstellen en opvolgen van het budget en bij de
consolidatie van de jaarcijfers. Het hoofdkantoor
blijft dit proces ondersteunen.

2011, het begin van de lange
termijn
Het Driejaarplan 2011-2013 bevat een aantal trajecten
waartoe PROTOS zich engageerde en die in deze
periode uitgevoerd zullen worden of zo voorbereid
dat ze het fundament vormen, voor PROTOS en
zijn partners, voor het volgende strategisch kader
2014-2019. Deze procesmatige benadering, waarbij
continuïteit op alle vlakken gegarandeerd wordt, moet
gestaafd worden met concrete resultaten binnen de
strategische thema’s zoals: capaciteitsversterking,
monitoring en evaluatie, kennisbeheer, en aanpassing
aan klimaatveranderingen met onze IWB-aanpak als
methodiek.
Financiële middelen, en zeker extra middelen voor
ontwikkelingssamenwerking, zullen in de nabije
toekomst veeleer beperkt zijn dan toenemen. PROTOS
zal door de kwaliteit van zijn interventies en werking
nog meer moeten aantonen een erkend speler te zijn
in de watersector. De resultaten moeten we goed
documenteren en verspreiden, zodat we donoren van
onze kwaliteit overtuigen en continuïteit van onze
interventies kunnen garanderen. Werken in synergie
met andere actoren wordt nog meer nagestreefd,
zeker als die complementair is aan de eigen werking.
Binnen het akkoord van 4 mei 2009 met de Minister
van Ontwikkelingssamenwerking, gaf de ngo-sector
aan te gaan werken aan kwaliteit, in de breedste
zin van het woord. De sector koos voor het EFQMkwaliteitsstelsel (European Foundation for Quality
Management). Binnen EFQM zal PROTOS op basis van
een zelfevaluatie 3 verbetertrajecten uitwerken, die
aan verdere kwaliteitsverhoging van onze werking
zullen bijdragen. Op basis van de uitvoering ervan
verwachten we in 2012 het C2E-label (Committed to
Excellence) te krijgen.
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De missie van PROTOS
PROTOS wil rechtvaardige en wederzijds verrijkende relaties tussen Noord en Zuid bevorderen.
PROTOS wil helpen bij duurzame en bevrijdende processen, die geïntegreerd zijn in de plaatselijke cultuur
en sociale omstandigheden, en die moeten zorgen voor een betere welvaart en welzijn van de kansarme
bevolkingsgroepen in het Zuiden.
Daarbij is water essentieel.
Gezien zijn expertise op dat terrein, komt PROTOS speciaal op voor een rechtvaardig, duurzaam en participatief
waterbeheer in Noord en Zuid.
Een rechtvaardig waterbeheer veronderstelt solidariteit onder alle gebruikers, waarbij elkeen recht heeft op
voldoende water voor een gezonde menselijke ontplooiing. Een duurzaam waterbeheer streeft ernaar het
beschikbare water zo goed mogelijk te gebruiken, zonder een hypotheek te leggen op de kansen van anderen,
van het leefmilieu en van de toekomst.
Een participatief waterbeheer vereist de betrokkenheid van elk individu en elke gemeenschap, ook
van de kansarmen die hun eigen lot in handen moeten kunnen nemen, en dit met respect voor de
gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.
PROTOS wil dit bereiken door:

1 ontwikkelingsprogramma’s in het Zuiden te steunen, die door een verbeterde toegang
tot en gebruik van water de sociale en economische situatie van de bevolking verbeteren;
2 een katalyserend proces op gang te brengen door het versterken van de capaciteiten,
inzichten en positie van lokale organisaties;

3 de samenwerking te bevorderen tussen alle partijen die betrokken zijn bij de planmatige
ontwikkeling, met inbegrip van de plaatselijke besturen en de civiele maatschappij;
4 het debat over een rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer
te stimuleren, in het Noorden en in het Zuiden.
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PROTOS in het Zuiden
PROTOS werkt in het Zuiden op lange termijn in een beperkt aantal landen: Haïti en Ecuador in LatijnsAmerika, Rwanda, Burundi, Oost-Congo en Oeganda in Centraal-Afrika, Mali en Benin in West-Afrika en ten
slotte Madagaskar in Zuidelijk Afrika. Door deze keuze kan PROTOS enerzijds een grote expertise over de
lokale context opbouwen, en meer bepaald over de centrale thema’s van PROTOS. Anderzijds kan PROTOS
zo een relevant antwoord bieden op de lokale noden. Het langdurige engagement in de interventielanden laat
toe om op alle niveaus van de ontwikkeling van de watersector te werken.
In eerste instantie zijn er de terreinacties die gericht
zijn op een onmiddellijke verbetering van de toe
gang tot drinkwater en tot aangepaste sanitaire voor
zieningen of op een beter watergebruik binnen de
landbouw. Concrete interventies bestaan uit de aanleg
van waterleidingen, het boren van putten, het bouwen
van latrines, de verbetering van irrigatiesystemen,…
Infrastructuurwerken vormen maar één schakel
binnen onze aanpak. Een correct watergebruik en
goed beheer zijn minstens even belangrijk. Binnen alle
acties staat capaciteitsversterking centraal. Individuele
watergebruikers worden gesensibiliseerd en gevormd
over het belang van drinkwater, persoonlijke hygiëne,
landbouwtechnieken, milieu,… Tegelijk werkt PROTOS
aan capaciteitsversterking bij alle actoren die betrok
ken zijn bij het goed waterbeheer (gemeentebesturen,
drinkwatercomités, boerenorganisaties, lokale ngo’s,
gedecentraliseerde staatsdiensten, de lokale private
sector). De capaciteitsversterking gebeurt door
vormingen, uitwisselingen, begeleiding,… opdat de
actoren de waterinfrastructuur duurzaam zouden
kunnen beheren en soortgelijke projecten zelf zouden
kunnen uitvoeren.
Waterbeheer is een belangrijke hefboom tot lokale
ontwikkeling. Onze acties schrijven zich dan ook in
in lokale ontwikkelingsdynamieken, gestuurd door
lokale actoren, en willen tezelfdertijd deze dynamie
ken ondersteunen. PROTOS stimuleert overleg en

samenwerking om te komen tot een participatieve
planning, uitvoering en beheer. De nadruk wordt
gelegd op een evenwichtige relatie tussen lokale over
heden en watergebruikers, en op de wijze waarop de
watergebruikers inspraak in en controle krijgen over
de beslissingen van hun overheden.
Zoals onze acties zich inpassen in lokale dynamieken,
zoekt PROTOS tegelijk naar een aansluiting met de
nationale wetgeving. Vaak blijft deze wetgeving
te abstract en zijn er geen concrete uitvoerings
modaliteiten. PROTOS ziet het als zijn taak om hier
voor modellen te ontwikkelen die gebaseerd zijn op
rechtvaardigheid, participatie en duurzaamheid.
PROTOS erkent dat de impact van zijn programma’s op
de mondiale waterproblematiek en zelfs op de water
problematiek in zijn interventielanden relatief beperkt
is. Binnen onze acties wordt een aantal werkwijzen
uitgewerkt en in de praktijk getest, die voor andere
ontwikkelingsactoren een voorbeeld kunnen vormen
en zo een grotere impact kunnen krijgen.
Door het documenteren en verspreiden van ervarin
gen, door deelname aan platformen en door beleids
beïnvloeding trachten wij om onze ideeën ingang te la
ten vinden binnen andere programma’s en om invloed
te hebben op nationale waterwetgevingen, die nu in
vele landen in ontwikkeling zijn.
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Alle programma’s van PROTOS in het Zuiden steunen
op een aantal strategische thema’s die een duurzame
sociale en organisatorische verandering beogen op
langere termijn, zodat de lokale bevolking en de
besturen hun eigen ontwikkeling in handen kunnen
nemen. Deze thema’s zijn:

De samenwerking tussen alle actoren
betrokken bij lokale ontwikkeling

De bouwheer is de lokale actor die eigenaar is van de
waterinfrastructuur, en daarom ook het beslissings
recht heeft over het type investering, de planning, de
financiering, de aanwerving van een studiebureau of
aannemer, het beheer,… Afhankelijk van de nationale
wetgeving kan dit de gemeente, een boerenbeweging,
een organisatie van drinkwatergebruikers zijn. Binnen
deze strategie wordt de bouwheer niet meer als “ont
vangende begunstigde die mag/moet participeren”
beschouwd, maar stuurt hij het volledige beslissings
proces, en handelen alle andere actoren op zijn vraag.



© Tomas Dossche

Lokale ontwikkeling is het resultaat van de confronta
tie van verschillende visies en noden van alle actoren:
civiele maatschappij, lokale besturen, gedeconcen
treerde nationale overheden, lokale en internationale
ngo’s. Hieruit ontstaan ontwikkelingsplannen die door
allen gedragen worden, en gezamenlijk uitgevoerd
worden met respect voor de wettelijke rollen van
allen. Ook het beheer van de infrastructuur gebeurt
in onderling overleg. Door de verantwoordelijkheid
bij deze actoren te leggen, te streven naar overleg en
transparantie en de onderlinge relaties te bekrach
tigen, draagt PROTOS bij tot de opbouw van de lokale
democratie.

Lokaal bouwheerschap


Mali, Bamako, publieke drinkwaterfontein.
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Integraal Waterbeheer
Gezien de belangrijke rol die water speelt voor mens
en milieu, moeten watersystemen op een gecoördi
neerde en geïntegreerde manier ontwikkeld, beheerd
en eventueel hersteld worden. Voor PROTOS zijn de
pijlers van Integraal Waterbeheer:
- het multifunctioneel gebruik van water voor mens en
milieu;
- de behoeftevoorziening van de huidige en de
toekomstige generaties;
- de hydrologische cyclus, en de relatie tussen de
verschillende interventies in een stroombekken; en
- de participatie van de verschillende stakeholders
binnen het beslissingsproces.
PROTOS voert nog een aantal sectorale programma’s
uit (drinkwater-sanitatie of water voor de landbouw),
maar respecteert in alle interventies bovenstaande
principes.
Recent wordt ook nagedacht over de link tussen
klimaatverandering en ontwikkeling, waarbij Integraal
Waterbeheer een antwoord kan bieden op de effecten
van de komende veranderingen in de hydrologische
cyclus.

Gender en empowerment
Aandacht voor ‘Gender en empowerment’ loopt als
een rode draad doorheen de interventies en de hou
ding van onze medewerkers. Aangepaste strategieën
voorkomen de uitsluiting van vrouwen en kansarme
groepen, en verzekeren dat zij dezelfde waterrechten
hebben als andere gebruikers.

Hygiëne en sanitatie
Algemeen is aangetoond dat de combinatie van toe
gang tot drinkwater en tot veilig sanitair de grootste
impact heeft op een verbetering van de gezondheids
toestand. De grote uitdaging blijft het correct gebruik
van de sanitaire voorzieningen en van het beschikbare
drinkwater. Immers, slechte sanitaire voorzieningen,
of het niet hygiënisch omgaan met drinkwater vormen
belangrijke bedreigingen voor de gezondheid. Daarom
opteert PROTOS voor een aanpak waarbij een correct
begrip van de relatie “water-sanitatie-gezondheid”
en een mentaliteitswijziging centraal staan. De bouw
van aangepast sanitair is dan een gevolg van deze
mentaliteitswijziging, veeleer dan een doel op zich.

Voor de uitvoering van het programma beschikt
PROTOS in elke regio over een Regionale Onder
steuningscel (ROC). Deze cellen worden geleid door
een internationale coördinator, die met een team van
lokale en internationale medewerkers de partners bij
de uitvoering begeleidt.


Benin, sensibilisering.
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De weg van het water - Yakuñan
Resultaten zijn er niet alleen op het einde, maar gedurende het hele proces…
In mei 2010 lanceerden CEDIR, SENDAS en PROTOS “De weg van het water”
of “Yakuñan”, een publicatie over hun ervaringen in Integraal Waterbeheer in
Cañar, Ecuador. Maria Solíz, de coördinatrice van CEDIR, getuigde er over haar
ervaringen, wat resulteerde in een emotionele en persoonlijke speech.
Een sterke organisatiestructuur en een hechte collectiviteit zijn kenmerkend
voor de bevolking van de Andes. De minga’s of het gemeenschapswerk,
de collectieve beheerstructuren van zowel de drinkwater- en irrigatieinfrastructuur als van de bescherming van de paramo(*) bevestigen dit.
De herverdeling van de gronden, de aanhoudende emigratie en de meer
extreme klimaatomstandigheden zetten deze gemeenschap onder druk en
verhogen conflicten rond het gebruik en de bescherming van de natuurlijke
grondstoffen.
Yakuñan zoemt in op het cruciale onderdeel van Integraal Waterbeheer:
participatie en overleg. Wanneer in een proces de economische, sociale,
culturele en politieke verschillen tussen de betrokkenen worden genegeerd, en
dus ook de conflicten niet bespreekbaar zijn, is het gedoemd om dood te lopen.
Maria Solíz' getuigenis toonde een weg van conflictbeheersing, veel geduld,
inlevingsvermogen, bilaterale gesprekken, maar ook harde confrontaties.
Van simpele tot complexe, en van concrete tot abstracte problemen baanden
de betrokkenen in Burgay zich een weg naar mooie resultaten; grote delen
van de paramo en het primair bos (Machángara) zijn beschermd, en worden
gecontroleerd door een legaal beheercomité.
De nieuwe grondwet van 2008 schept een theoretisch kader, die Integraal
Waterbeheer (op papier) legitimiteit en slagkracht geeft. Deze Yakuñan hoopt bij de implementatie hiervan - een handje te kunnen helpen.
De publicatie Yakuñan inspireerde tot meer: er is ondertussen een praktische
gids in de maak met overzichtelijke lesmodules die helpen bij het in de praktijk
brengen en begeleiden van deze weg van het water…
(*)


Brochure Yakuñan.
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Maria Solíz.

waterrijk ecosysteem boven de boomgrens


De Andes.
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West-Afrika: Benin - Mali

Strategische lijnen

Type interventies

Interventiezones

Coördinatie

Benin

Mali

Regionale Ondersteuningscel te Cotonou met
antennes in Noord-Benin (Natitingou) en ZuidBenin (Lokossa) (18 personen).

Regionale Ondersteuningscel te Mopti
met antenne in Bamako (6 personen).

- 26 gemeenten in Noord- en Zuid-Benin.
- Ruraal milieu en secundaire steden.

- 14 gemeenten in de binnendelta van de Niger.
- Stedelijk milieu in Bamako.

- Geïntegreerde projecten voor drinkwater en
sanitatie.
- Sectorale projecten voor landbouw.
- Integratie van promotie van lokaal IWB binnen
de sectorale projecten.

- Geïntegreerde projecten voor drinkwater,
sanitatie en landbouw.
- Promotie van lokaal IWB in de binnendelta.

- De gemeenten als bouwheer voor publieke dienstverlening, boerengroepen als bouwheer voor
landbouwprojecten.
- Professionalisering van lokale ngo’s als dienstverlener voor de watergebruikers.
- Uitbesteden van opdrachten door de gemeenten aan studiebureaus en aannemers voor
bouwkundige opdrachten via aanbestedingsprocedures.
- Jaarlijks overleg en programmering door een stuurgroep waarin civiele maatschappij,
gemeenten en technische diensten zetelen.
- Deelname van PROTOS aan sectorale water- en sanitatiewerkgroep met nationale overheid en
alle belangrijke wateractoren in Benin (overleg over beleid op nationaal niveau).
- Pleitbezorging omtrent de besluiten van de “Livre Bleu” in Benin.

© Michiel Smet

© Michiel Smet

© Michiel Smet




Benin.
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Overzicht van de projecten
Ⓟ: Partner(s) Ⓘ: Interventiezone(s) Ⓢ: Sleutelelementen Ⓑ: Budget 2010 en donoren Ⓔ: Externe expertise Ⓒ:Communicatie

Capaciteitsversterking, uitwisseling en lobbywerk rond waterbeheer in West-Afrika
Ⓟ: Partenariat de l’Eau (PNE).
Ⓘ: Benin en Mali.
Ⓢ: Capaciteitsopbouw van de partners.
Ⓑ: € 47.000; DGD en privégiften.

Ondersteuning van lokaal Integraal Waterbeheer in Benin - PAGIREL
Ⓟ: SNV (Nederlandse ngo), Centre Régional pour l’approvisionnement en Eau Potable et l’Assainissement à faible coût
(CREPA), PNE, Aqua for All, HELVETAS.
Ⓘ: 22 gemeenten in Noord- en Zuid-Benin.
Ⓢ: Realisatie van waterpunten, sensibilisatie rond hygiëne-sanitatie, bouwheerschap voor gemeenten en beheercomités,
vorming van dienstverlenende ngo’s, promotie van lokaal IWB, netwerking en verspreiding van ervaringen naar andere
actoren in Benin.
Ⓑ: € 1.041.000; EU, DGD, SNV, Aqua for All, en de Vlaamse Overheid via het VPWvO.
Ⓔ: Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

Programma voor kleinschalige waterbeheerswerken voor de landbouw in Benin - PAHA
Ⓟ: Union Régionale des Producteurs (URP) Mono/Couffo, URP Atacora/Donga.
Ⓘ: 8 gemeenten in Zuid-Benin en 4 gemeenten in Noord-Benin.
Ⓢ: Onderzoek naar gebruik en beheer van water, investeringen voor waterrijke gebieden, ondersteuning van geïrrigeerde
landbouw, ondersteuning voor de verwerking en de vermarkting van de productie, versterking van de betrokken actoren,
verspreiding van de opgedane kennis.
Ⓑ: € 273.000; BFVZ, Stichting Gillès, VIA-Sociaal Fonds.

Verhoging voedselproductie via kleinschalige waterbeheerswerken voor de landbouw in Benin - FAPAHA
Ⓟ: URP Mono/Couffo.
Ⓘ: 8 gemeenten in Zuid-Benin en 4 gemeenten in Noord-Benin.
Ⓢ: Idem als vorig project.
Ⓑ: € 615.000; EU, VIA-Sociaal Fonds, Keppel Seghers.

Lokaal waterbeheer in vijf gemeenten in Noord-Benin - GLEAUBE
Ⓟ: CREPA, PNE en Helvetas.
Ⓘ: 5 gemeenten in Noord-Benin.
Ⓢ: Lokaal bouwheerschap, lokaal IWB, drinkwater, hygiëne en sanitatie en irrigatie van (voornamelijk) groenteteelt.
Ⓑ: € 84.000; BFVZ, VIA-Sociaal Fonds, ICCO (Nederlandse ngo).

Ondersteuning van beheer van watervoorraden en sanitatie en hun diensten in Noord-Benin - PAGRESEA
Ⓟ: CREPA, PNE, Bureau des Projets de Développement et des Oeuvres Sociales (BUPDOS), Centre Béninois pour
l'Environnement et le Développement Economique et Social (CEBEDES), SNV, Helvetas en ICCO.
Ⓘ: 2 gemeenten in Noord-Benin, regionaal in de vier departementen van Noord-Benin.
Ⓢ: Lokaal bouwheerschap, IWB, drinkwater, hygiëne en sanitatie, capaciteitsversterking van partners,
promotie van IWB in het kader van het stroomgebied van de Niger.
Ⓑ: € 148.000; ICCO.

Integraal Waterbeheer in de Delta van de Niger in Mali - GIREDIN
Ⓟ: Comunità Impegno Servizio Volontariato (CISV), CREPA, PNE-Mali.
Ⓘ: 14 gemeenten in de binnendelta van de Niger in Mali.
Ⓢ: Verhoogde toegang tot drinkwater-sanitatie, valorisatie van water voor drinkwater en landbouw, bouwheerschap
voor gemeenten, onderzoek en voorlichting IWB.
Ⓑ: € 1.030.000; BFVZ, EU, Stichting Ommersteyn, Association Sud-Nord, Vlaamse Overheid en Soresma via het VPWvO,
11.11.11, Familie en vrienden Elise Delsaerdt, Nationale Loterij, Soroptimist Brussel Iris.
Ⓔ: Universiteit Antwerpen (UA) Leerstoel IWB, Soresma.
Ⓒ: Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Drinkwater, promotie van hygiëne en sanitatie in de buitenwijken van Bamako in Mali - AEPHA
Ⓟ: Association Malienne pour la Sauvegarde du Bien Etre Familial (AMASBIF),
Association Malienne pour la Recherche et l’Action pour le Développement (AMRAD), CREPA.
Ⓘ: 7 wijken in 2 gemeenten van het district Bamako.
Ⓢ: Verhoogde toegang tot drinkwater-sanitatie, bouwheerschap voor gemeenten.
Ⓑ: € 450.000; EU, DGD, Aquafin, Vlaamse Overheid en Antwerpse Waterwerken (AWW) via het VPWvO.
Ⓔ: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Aquafin.
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Project belicht: Lokaal en globaal verbonden
PAGRESEA of "Programme d'Appui à la Gouvernance des Ressources et Services d'Eau
et Assainissement au Nord-Bénin" is in 2010 van start gegaan met de steun van de
Nederlandse ngo ICCO. Dit project brengt de "glocalisatie"-strategie van PROTOS in de
praktijk: de werking op lokaal en globaal vlak met elkaar verbinden, of anders gezegd:
op lokaal vlak het beleid, de strategieën en de methoden toepassen die ontwikkeld zijn
op een hoger niveau, en tegelijkertijd dit hogere niveau voeden en beïnvloeden met
ervaringen vanuit het terrein.
PAGRESEA heeft als doelstelling de drinkwater- en sanitatiedienstverlening op lokaal
(gemeentelijk) niveau te verbeteren. De twee gemeenten Kérou en Sinendé worden
ondersteund in het structureren van hun beleid en het verbeteren van de dienstverlening.
De ervaringen van deze twee gemeenten worden gebruikt om op nationaal niveau het
beleid op het gebied van water en sanitatie te beïnvloeden.
Dit principe wordt ook concreet toegepast bij de versterking van de civiele maatschappij
betrokken in de debatten over het stroombekken van de Niger. De gemeenten in het
Noorden van Benin behoren immers tot dit stroomgebied.
Het project PAGRESEA wordt uitgevoerd door een groep van zes lokale en internationale
niet-gouvernementele organisaties. Het project wordt opgevolgd door een stuurgroep
waarin niet alleen de uitvoerende organisaties zetelen, maar ook de betrokken lokale en
nationale overheden. De dagelijkse coördinatie van het project ligt bij PROTOS.

Bamako, de hoofdstad van Mali, is één van de snelst groeiende
steden in de wereld; in 2009 telde ze 1,8 miljoen inwoners.
Jaarlijks is er een aangroei van ±70.000 mensen.
In de buitenwijken, waar de meeste immigranten zich vestigen,
heerst een schrijnend tekort aan drinkwater en sanitaire
voorzieningen. De afgelopen drie jaar hebben PROTOS en zijn
Malinese partners AMRAD, AMASBIF, en CREPA, in nauw
overleg met de betreffende gemeentebesturen en wijkcomités,
de eerste fase van het AEPHA-Bamako-programma uitgevoerd.
AEPHA staat voor "Approvisionnement en Eau Potable,
Hygiène, et Assainissement". Het programma beoogt het
verbeteren van de leefomstandigheden in een zevental
buitenwijken van Bamako. Een van de realisaties is de
installatie van 30 openbare tapplaatsen die worden beheerd
door de wijkcomités. Ook kregen meer dan 1.000 huishoudens
basisinfrastructuur voor de opvang en verwerking van
afvalwater. Op twaalf scholen liepen voorlichtingscampagnes
over hygiëne en sanitaire voorzieningen voor de leraren en de
leerlingen, en werden schoollatrines gerenoveerd en uitgerust
met handwasfaciliteiten.

© AMASBIF

Project belicht: De bevolkingsgroei bijbenen in Bamako


Bamako, drinkwatertap op school.
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Regio Grote Meren: Burundi - Rwanda - Oeganda - DR Congo

Antenne te Fort Portal (Oeganda) (3 personen).

- District Muhanga (Rwanda).
- Provincie Gitega (Burundi).
- Provincies Noord- en Zuid-Kivu (DR Congo).

- District Kamwenge (Oeganda).
- Mpanga-rivierbekken (Oeganda).
- Bekken George Meer (Oeganda).
- Provincie Ituri (DR Congo).

Geïntegreerde projecten voor drinkwater en sanitatie, meestal in bergachtig gebied
met aandacht voor IWB en water voor landbouw.

Strategische lijnen

Coördinatie

Regionale Ondersteuningscel te Kigali (Rwanda)
(2 personen).

Interventiezones

Oeganda, DR Congo (Ituri)

Type interventies

Rwanda, Burundi, DR Congo (Kivu)

- Versterken van partnerwerking met en tussen lokale ngo’s.
- Bouwen van drinkwatersystemen.
- Verbeteren van sanitatie in huishoudens en scholen.
- Sensibiliseren over de relatie tussen hygiëne, water en gezondheid.
- Steun aan lokale ontwikkeling in het kader van duurzaam waterbeheer.
- IWB in de praktijk.

© Harald van der Hoek




Burundi, provincie Gitega, project rond voedselzekerheid VIMASA.
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Overzicht van de projecten
Ⓟ: Partner(s) Ⓘ: Interventiezone(s) Ⓢ: Sleutelelementen Ⓑ: Budget 2010 en donoren Ⓔ: Externe expertise

Drinkwatervoorziening, sanitatie en verbeterde irrigatie in het district Muhanga in de Zuid-provincie, Rwanda
Ⓟ: Ngo COFORWA (Compagnons Fontainiers du Rwanda), ngo UMAGA-CSC (Centre des Services aux Coopératives),
ngo DUHAMIC-ADRI (Action pour le Développement Rural Intégré).
Ⓘ: District Muhanga, Rwanda.
Ⓢ: Bouw en rehabilitatie van drinkwatersystemen (gravitaire, met zonne-energie en broncaptaties),
opzetten van duurzame beheersystemen voor drinkwater (conform de nationale politiek), sensibilisatie, inrichting,
valorisatie en beheer van het stroombekken Ruterana (zie ‘project belicht’).
Ⓑ: € 230.000; DGD, provincie Oost-Vlaanderen, LIMA Hain-Celestial, privégiften via CO2-gift.

Duurzame toegang tot drinkwater en sanitatie in 2 subcounties van het district Kamwenge
en IWB rond het George Meer, Oeganda
Ⓟ: JESE (Joint Effort to Save the Environment) in Mayhoro, FORUD (Foundation for Rural Development) in Nyabbani, LAGBIMO
(Lake George Basin Integrated Management Organisation) is de strategische partner in IWB.
Ⓘ: District Kamwenge en Lake George, Oeganda.
Ⓢ: Drinkwaterputten met pompen, EcoSAN, regenwateropvang, bio-zandfilter, Child2Child sensibilisatie,
IWB-plan Lake George.
Ⓑ: € 203.000; DGD, Soresma en Vlaamse Overheid via het VPWvO, 11.11.11, provincie West-Vlaanderen.
Ⓔ: Groep T Leuven, GeoID, Sven ten Napel.

Drinkwatervoorziening en sanitatie in de provincie Gitega, Burundi
Ⓟ: ODAG (Organisation de Développement de l’Archidiocèse de Gitega) - gemeenten Makebuko en Itaba,
AVEDEC (Association Villageoise d'Entraide et de Développement Communautaire) - gemeente Bugendana;
CISV (Italiaanse ngo) met kantoor in Bujumbura: vertegenwoordiging van PROTOS in Burundi.
Ⓘ: Provincie Gitega, Burundi.
Ⓢ: Broncaptatie, aanleg of herstel van drinkwatersystemen, hygiëne en sanitatie (sensibilisatie in scholen), ondersteuning van
de gemeentelijke waterregies.
Ⓑ: € 119.000; DGD, CM Midden-Vlaanderen, CISV.

Ontwikkeling van de ngo-platformen in de Kivu-provincies, Oost-Congo
Ⓟ: PEHA (Plate-forme de l’Eau, Hygiène et Assainissement du Sud-Kivu) in Bukavu, REHA (Réseau de l’Eau,
Hygiène et Assainissement au Nord-Kivu) in Goma.
Ⓘ: Kivu-provincies, Oost-Congo.
Ⓢ: De 2 platformen van lokale ngo’s wisselen kennis uit rond drinkwater en sanitatie, coördineren en harmoniseren
de strategieën in de watersector, stimuleren de structurele ontwikkelingshulp i.p.v. noodhulp en realiseren
samen activiteiten op het terrein (IWB, bebossing en bouw van drinkwaterinfrastructuur).
Ⓑ: € 132.000; DGD, ICCO, Vlaamse Overheid, TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening) en ARCADIS Belgium via het VPWvO en privégiften.
Ⓔ: ATOL voor organisationeel leren.

Duurzame toegang tot drinkwater en sanitatie in de provincie Ituri, NO-Congo
Ⓟ: CIDRI (Centre d’Initiation au Développement Rural en Ituri).
Ⓘ: Provincie Ituri, NO-Congo.
Ⓢ: Expertise in technische studies en bouw/herstel van gravitaire drinkwatersystemen en de sociaal-organisatorische
ondersteuning van de beheercomités, eerste interventies in sanitatie (sensibilisatie).
Ⓑ: € 78.000; DGD, Vlaamse Overheid en TMVW via het VPWvO, en Building Group Jansen, Kumpen, Veldeman en Jan Panis via
Corporate Funding Programme (CFP).
Ⓔ: TMVW.

Internationale uitwisseling rond strategische thema’s tussen de landen van de Grote Meren
Ⓟ: Regionale Ondersteuningscel PROTOS-Rwanda en Antenne PROTOS-Oeganda.
Ⓢ: De kantoren van PROTOS in de regio versterken de partners bij strategische planning, resultaatgerichte uitvoering
en monitoring van de impact. Tegelijkertijd proberen de partners de innoverende strategieën van PROTOS
toe te passen en bij te sturen op basis van hun terreinervaringen. Kennis moet ook verspreid worden.
De ruim 10 partners in de regio wisselden in 2010 hun ervaringen uit over IWB en duurzaam drinkwaterbeheer,
kaderend in de nationale drinkwaterpolitiek.
Ⓑ: € 51.000; DGD en privégiften.
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Project belicht: Integraal Waterbeheer en adaptatie/mitigatie in Ruterana

 © Harald van der Hoek

De natte valleigronden van Ruterana in Rwanda kenden recent een ware transformatie. PROTOS en de lokale
partners passen de principes van IWB in Ruterana wel op een heel succesvolle manier toe in hun activiteiten rond
bescherming en gebruik van het stroombekken, drinkwatervoorziening en sanitatie.
Het stroombekken is met de lokale boeren grondig heringericht,
mede dankzij de Umuganda (‘gemeenschapswerk’: elke laatste
zaterdag van de maand). De rehabilitatie en verlenging van een oud
(mijn-)kanaal verbetert de waterhuishouding.

 Meer dan 5ha aan terrassen werden aangelegd en de taluds
aangeplant met bodem-fixerende grassoorten. Via de anti-erosie
geulen, infiltreert het regenwater en wordt het afgeleid om de vallei
te bevoorraden voor rijst.1)

 Een boomkwekerij werd aangelegd en 7.900 bomen en 4.300
fruitbomen werden geplant1)2) om de waterbronnen te beschermen,
de erosie te verminderen en de landbouwopbrengst te diversifiëren.
En met succes! Zowel op economisch als op milieuvlak kwamen er
resultaten: het rendement van de boeren is meer dan verdubbeld
waardoor ze middelen hebben om te investeren, of schoolgeld te
betalen, de erosie is drastisch gedaald en het water wordt optimaal
benut.





In Rwanda bouwden PROTOS en COFORWA voornamelijk gravitaire
drinkwatersystemen, maar in 2010 hebben ze samen in Cyeza een
drinkwatersysteem gebouwd op zonne-energie.
Dit drinkwatersysteem geeft water aan 1.500 personen en aan de
900 leerlingen van de lokale lagere school.
De watergebruikers kunnen terecht bij waterkiosken of publieke
kranen. Deze drinkwaterinterventie garandeert een duurzame
toegang tot drinkwater, en past zelfs binnen mitigatiemaatregelen,
er is immers geen CO2-uitstoot! Totale kostprijs is € 90.000.
PROTOS heeft een sleutelrol gespeeld om al de verschillende lokale
organisaties, inclusief de lokale overheden, samen te brengen, hen
te versterken en hen te laten samenwerken op een constructieve
manier en ten voordele van alle actoren. Het zijn al deze actoren
samen die IWB in praktijk hebben gebracht en het project van
Ruterana hebben laten slagen.
1) adaptatie = het zich aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering
2) mitigatie = de uitstoot van broeikasgassen die de opwarming
van de aarde veroorzaken, verminderen

En wat nu?
Het project Ruterana moet getoond worden op verschillende niveaus:
• op nationaal Rwandees niveau: er is net een nieuwe waterwet en er is een grote hervorming op til in het milieubeheer;
• op regionaal-internationaal niveau:
• toepassingen in het nieuwe project AMiAsZI (Europese Unie) in Bujumbura rural, Burundi;
• op internationaal niveau bestaan veel initiatieven die een dergelijke aanpak willen toetsen, en dit project kan
een belangrijke input zijn voor debatten over de toekomst van de landbouw, adaptatie en het IWB in Afrika.
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Regionale Ondersteuningscel te Port-au-Prince (7 personen).

- 6 regio’s:
het noorden (Cap Haïtien), noordwesten (stroombekken van de rivier Moustiques),
Centraal Plateau (Belladère), Artibonite (Terre-Neuve) en het zuiden (Camp Perrin).
- Ruraal milieu en secundaire steden, stedelijk milieu (Cap Haïtien).

- Geïntegreerde projecten voor drinkwater en sanitatie (Camp Perrin, Cap Haïtien, Gressier,
Port-au-Prince).
- Sectorale projecten voor landbouw (Terre-Neuve).
- Geïntegreerde projecten voor drinkwater, sanitatie en landbouw (Belladère).
- Integraal Waterbeheer in het stroombekken van de rivier Moustiques.
- Ondersteunen van lokaal bouwheerschap, met een grotere betrokkenheid van de lokale besturen
en de gedeconcentreerde staatsdiensten, in samenspraak met de georganiseerde lokale
gebruikerscomités.
- Systematische integratie van sanitatie in projecten rond drinkwatervoorziening.
- Ontwikkelen van innovatieve interventiemodellen (ondersteuning van bouwheerschap, Integraal
Waterbeheer op niveau van een stroombekken), voor een participatief en duurzaam beheer van
water.
- Actieve deelname van PROTOS aan sectoraal overleg rond drinkwater en sanitatie en rond landbouw
met alle belangrijke wateractoren in Haïti; streven naar synergie en complementariteit.



© Martine Haentjens

Strategische lijnen

Type
interventies

Interventiezones Coördinatie

Haïti


Haïti, Moustiques.
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Overzicht van de projecten
Ⓟ: Partner(s) Ⓘ: Interventiezone(s) Ⓢ: Sleutelelementen Ⓑ: Budget 2010 en donoren Ⓔ: Externe expertise

Integraal Waterbeheer in het stroombekken van de rivier Moustiques in het noordwesten
Ⓟ: Union Evangélique Baptiste d’Haïti (UEBH) – Organisation de Développement Rural Intégré du Nord-Ouest (ODRINO).
Ⓘ: Het stroombekken van de rivier Moustiques.
Ⓢ: Realisatie van drinkwatersystemen, vorming van watercomités, sensibilisatie rond hygiëne en sanitatie,
bouw van basissanitair, aanplanting van fruitbomen in opwaartse zones, verbeterde irrigatiesystemen,
drainage van landbouwgronden en beheersstructuren stroomafwaarts, datacollectie voor de uitwerking van
een globaal beheersplan voor het stroombekken.
Ⓑ: € 135.000; DGD, provincie Antwerpen.

Drinkwater en sanitatie in de volkswijken van Cap Haïtien
Ⓟ: Groupe Technologique Intermédiaire d’Haïti (GTIH) - Oxfam-GB.
Ⓘ: Cap Haïtien, 2e grootste stad na Port-au-Prince.
Ⓢ: Watervoorziening en -afvoer in volkswijken, afvalophaling, sensibilisatie rond hygiëne en sanitatie, capaciteitsopbouw
van diverse waterspelers (wijkcomités, lokaal bestuur, gedeconcentreerde staatsdienst voor drinkwater en sanitatie),
uitwerking van een globaal beheerplan rond water en sanitatie.
Ⓑ: € 124.000; DGD, CORDAID, Oxfam-GB.
Hoofdfinancier is EU-ACP Water Facility, met Oxfam-GB als penhouder voor het consortium PROTOS-GTIH-Oxfam-GB;
totaal budget € 3.000.000 over 5 jaar.

Drinkwater en sanitatie in het zuiden
Ⓟ: Comité PROTOS Haïti (CPH).
Ⓘ: Camp Perrin.
Ⓢ: Bouw en rehabilitatie van drinkwaterinfrastructuur, sensibilisatie en vorming rond hygiëne,
bouw van basissanitair in scholen, versterking van beheerstructuren.
Ⓑ: € 60.000; DGD, ICCO.

Waterbeheer in de gemeente Belladère in het Centraal Plateau
Ⓟ: CPH.
Ⓘ: Saut d’Eau en Belladère.
Ⓢ: Rehabilitatie van drinkwater-, sanitatie- en irrigatie-infrastructuur, creatie van beheerstructuren voor drinkwater
en sanitatie - met de implicatie van gebruikers, lokaal bestuur en staatsdiensten, sensibilisatie voor een duurzaam
watergebruik.
Ⓑ: € 238.000; DGD, Fondation Ensemble (Frankrijk), provincie West-Vlaanderen, privégiften.

Kapitalisatie, netwerking en beleidsbeïnvloeding
Ⓟ: ODRINO-UEBH, GTIH, CPH.
Ⓘ: Nationaal.
Ⓢ: Vorming rond strategische thema’s, onderzoek, ontwikkelen van methodes, uitwisseling, verspreiden van ervaringen,
deelname aan nationale fora.
Ⓑ: € 106.000; DGD.

Haïti Lavi (heropbouw na aardbeving)
Ⓟ: ODRINO-UEBH, GTIH, Institut de Technologie et d'Animation (ITECA).
Ⓘ: Moustiques, Port-au-Prince, Gressier.
Ⓢ: Rehabilitatie van drinkwater- en sanitatie-infrastructuur in Gressier; basissanitatie in Carrefour Feuilles,
een volkswijk in Port-au-Prince, en Gressier; voedselzekerheid en opvang vluchtelingen in Moustiques.
Ⓑ: € 242.000; Consortium “Haïti Lavi 12-12”; Gemeente Ranst, DEME Zwijndrecht, International Marine & Dredging
Consultants (IMDC), Gemeente Berlare, provincie Oost-Vlaanderen, TMVW, Lotus Bakeries via CFP, ICCO,
Oxfam Wereldwinkels Haacht, Uitgeverij Lannoo, privégiften.
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Project belicht: Haïti, één jaar na de aardbeving
Ook al is PROTOS geen noodhulporganisatie, de catastrofale gevolgen van de aardbeving begin 2010 verplichtten
ons om met onze kennis en ervaring mee te helpen aan de heropbouw van Haïti. We kozen voor zones en
partners waar PROTOS al ervaring mee had, en voor acties die zich inschrijven in een overgang naar duurzame
ontwikkeling.
Met financiering van het Consortium 12-12 Haïti Lavi, aangevuld met giften van solidaire overheden, bedrijven
en personen kon PROTOS 3 rehabilitatieprojecten opstarten. Het gaat om 2 projecten in de zone direct getroffen
door de aardbeving: in Carrefour Feuilles (Port-au-Prince) met GTIH als partner, en in Ti Boucan (Gressier - het
epicentrum) met een vroegere partner ITECA. Na de ramp is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen
naar het binnenland. Een derde project, in Moustiques (noordwesten) met ODRINO als partner, voorziet in de
opvang van deze vluchtelingen door de voedselproductie in deze zone te verzekeren.
In Carrefour Feuilles, een zwaar geteisterde volkswijk in Port-au-Prince, is de interventie al ver gevorderd.
Toegangswegen zijn verhard, trappen zijn hersteld, het regenwater wordt afgevoerd via regenwaterkanalen.
Een sensibilisatiecampagne over hygiëne en sanitatie met nadruk op voorkoming van cholera, is in uitvoering.
De locaties voor openbare toiletten en douches zijn bepaald, vuilnisemmers voor publieke plaatsen zijn klaar
om geïnstalleerd te worden, en een systeem voor huisvuilophaling komt op gang in samenwerking met de
wijkbewoners en lokale overheden.
In Ti Boucan, waar de waterleiding vernield is die enkele jaren geleden door ITECA-PROTOS aangelegd werd, is
de technische studie voor herstel en uitbreiding opgemaakt en voorgesteld aan de CAEPA (het drinkwatercomité),
ITECA en de lokale autoriteiten. De werken zullen begin 2011 van start gaan.
In Moustiques herstelt de lokale bevolking samen met de vluchtelingen de vroegere irrigatie-infrastructuur
met het oog op een verhoogde voedselproductie. Aangezien deze werken uitgevoerd worden tegen betaling,
verwerven deze families een tijdelijk inkomen, wat hen toelaat om in hun noden te voorzien zolang de irrigatieinfrastructuur nog niet functioneel is.
Bij het Consortium 12-12 werd oorspronkelijk een hoger budget aangevraagd, maar dit werd niet toegekend.
Hierdoor moest een aantal geplande activiteiten geschrapt worden. Het Nederlandse ICCO werd bereid gevonden
om het project in Gressier mee te financieren, zodat dit volledig uitgevoerd kan worden.

© Martine Haentjens 

Het 4e project rond voedselzekerheid in Belladère, dat ook bij het Consortium 12-12 was ingediend, werd
evenmin weerhouden. Via 11.11.11, dat een gezamenlijk dossier voor de Belgische ngo’s indiende bij DGD, kon
dit project wel van start gaan in 2011. Het zal meegefinancierd worden door een private serviceclub.


Aquaduct Altida.


Irrigatie-infrastructuur.


Canal Elmé, Moustiques.
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Coördinatie

-	Zuidelijke Andes: 4 gemeenten in 3 provincies.
-	Kustzone: 3 gemeenten in 2 provincies.
-	Ruraal milieu.

Strategische lijnen

Type
interventies

Regionale Ondersteuningscel te Cuenca (6 personen).

Interventiezones

Ecuador

-	Geïntegreerde projecten voor drinkwater en sanitatie.
-	Integraal Waterbeheer in micro-stroombekkens in de Andes.

-	Consolidatie in de Zuidelijke Andes van intercommunale beheerstructuren voor drinkwater en
sanitatie, en van modellen rond IWB. Uitbreiding naar Saraguro en de kust, aanpassing van de
interventiestrategie en methodologie aan deze context.
- Concrete samenwerkingsakkoorden met de gemeentebesturen als bouwheer, en met de lokale
drinkwatercomités, gericht op de ontwikkeling van globale kantonnale beheerplannen;
synergie met andere wateractoren.
- Actieve aanwezigheid in regionale en nationale overlegfora rond water, en voeden van debatten met
eigen gesystematiseerde ervaringen.

© Huub Peters





Ecuador, El Salto, Muisne, pomphuis.
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Overzicht van de projecten
Ⓟ: Partner(s) Ⓘ: Interventiezone(s) Ⓢ: Sleutelelementen Ⓑ: Budget 2010 en donoren Ⓔ: Externe expertise

Verhoogde toegang tot drinkbaar water en basissanitair voor 12.500 personen in Saraguro en 3 kustkantons
Ⓟ: Lokale partner-ngo’s Centro de Desarrollo y Investigación Rural (CEDIR), Corporación Esmeraldeña para la Formación y el
Desarrollo Integral (CEFODI), Stichting María Luisa Gomez de la Torre (FMLGT), gemeentebesturen in de betrokken kantons,
en de provincie Oost-Vlaanderen.
Ⓘ: Zuidelijke Andes (Saraguro), provincies Manabí (Jipijapa) en Esmeraldas (Rioverde, Muisne).
Ⓢ: Realisatie van drinkwatersystemen, installatie van sanitair in scholen en gezondheidscentra (modelfunctie),
van rioleringen en waterzuiveringsinstallaties.
Ⓑ: € 523.000; DGD, Vlaamse Overheid, TMVW, GROHE, Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking via het VPWvO,
DIOGENES GOL, provincie Oost-Vlaanderen, gemeenten Berlare en Oosterzele, TAMINCO via Taminco’s Water for People
en alle steunende partijen n.a.v. het 100-jarig bestaan van Ecobeton Water Technologies.

Duurzame beheerstructuren voor water en sanitatie voor 75.000 gebruikers in 6 kantons
Ⓟ: Lokale partner-ngo’s CEDIR, CEFODI, FMLGT, CenAGRAP, Tuk Yak en COPLAV (tweedelijnsbeheerstructuren in
de kantons Cañar, Suscal en Oña), gemeentebesturen van de kantons.
Ⓘ: Zuidelijke Andes (Cañar, Suscal, Oña, Saraguro), provincies Manabí (Jipijapa) en Esmeraldas (Rioverde, Muisne).
Ⓢ: Consolidatie (in 3 kantons) en ontwikkeling van duurzame beheermodellen i.s.m. lokale overheden; versterking van
comités op systeemniveau parallel aan de creatie van waterassociaties en/of gemeentelijke beheerstructuren voor de
langetermijnbegeleiding van de comités; ontwikkeling van kantonnale sectorale beheerplannen.
Ⓑ: € 107.000; DGD, de partners van het VPWvO (zie 1e project), provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Bierbeek.
Ⓔ: IMDC (databeheer van kantonnale drinkwaterinstallaties).

Integraal Waterbeheer in de Zuidelijke Andes
Ⓟ: Lokale partner-ngo’s CEDIR, Servicios para un Desarrollo Alternativo del Sur (SENDAS), gemeentebesturen en
milieuadministraties, stroomgebiedcomités, de verschillende wateractoren in de regio.
Ⓘ: Zuidelijke Andes (provincie Cañar, kantons Oña en Saraguro).
Ⓢ: Participatieve ontwikkeling en toepassing van modellen voor IWB in 4 microstroomgebieden in Cañar; voorstellen van
maatregelen voor het veilig stellen van de watervoorziening in de kantons Oña en Saraguro.
Ⓑ: € 120.000; DGD, VIA-Sociaal Fonds, Kris-Kras en de partners van het VPWvO (zie 1e project).

Netwerking en beleidsbeïnvloeding voor een duurzaam water- en sanitatiebeheer
Ⓟ: Hoger vermelde directe partners, strategische partners zoals het nationaal waterforum (Foro Nacional
de los Recursos Hídricos), regionale waterfora (Azuay, Esmeraldas, Manabí), CIASE (Comité Interinstitucional
de Agua y Saneamiento del Ecuador), FABEC (Foro de los Actores Belgas en Ecuador).
Ⓘ: Nationaal.
Ⓢ: Kapitalisatie van ervaringen, verspreiding en promotie met het oog op beleidsbeïnvloeding; thema’s: methodologie voor
sociale engineering, ontwikkeling van beheerplannen en mechanismen voor drinkwater en sanitatie, irrigatie, en IWB.
Ⓑ: € 58.000; DGD en privégiften.

Versterking van de lokale actoren voor een duurzaam beheer en gebruik van de natuurlijke hulpbronnen cacao
Ⓟ: Lokale partner-ngo CEFODI, gemeentebesturen van Rioverde en Muisne, cooperatieven APROCA, APROCAM en APROCAR,
de ronde tafel van cacao, provinciale dienst, provincie Oost-Vlaanderen.
Ⓘ: Kust, provincie Esmeraldas, kantons Muisne, Rioverde en Atacames.
Ⓢ: Door de verbeterde productiesystemen, de organisatorische versterking van de producentenorganisaties en een duurzaam
associatief vermarktingssysteem via een ketenbenadering, neemt het familiale inkomen van de cacaoproducenten toe.
Ⓑ: € 100.000; provincie Oost-Vlaanderen.
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Project belicht: Manabí, nieuwe wateractoren
Een referentie voor overleg en samenwerking
PROTOS werkte 4 jaar in Manabí en beëindigde in 2010 het programma “Water en sanitatie” dat werd uitgevoerd
in alliantie met de Provinciale Unie van Boerenorganisaties van Manabí (UPOCAM) en de Stichting María Luisa
Gomez de la Torre (FMLGT). Het programma kan belangrijke resultaten voorleggen rond de interventiestrategie
en het werken aan het recht op water.
UPOCAM ontwikkelde via de alliantie met PROTOS een methodologie en visie rond deze thema’s en onderbouwde
zijn politieke boodschap met een goed opgeleid technisch team. Verder werden de gebruikersorganisaties en de
parochieraad(*) van Pedro Pablo Gomez (PPG) versterkt in hun capaciteiten voor het beheer van water.
Als concrete resultaten kunnen vermeld worden:
• In de parochiale hoofdplaats Pedro Pablo Gomez en het dorp Las Piñas werden drinkwatersystemen
gerehabiliteerd ten gunste van 200 families en uitgebreid voor 120 families. Momenteel leveren de systemen 24
uur per dag en 365 dagen per jaar water, op voorwaarde dat er elektriciteit is voor de pompen.
• Er werd basissanitair geïnstalleerd of gerehabiliteerd voor 60 gezinnen in de wijk 25 december van PPG.
De bouw van een waterzuiveringsinstallatie zorgde ervoor dat het gebruikte water in optimale condities
teruggaat naar de rivier en loste zo een ernstig milieu- en gezondheidsprobleem van de parochie op.
• Het drinkwater wordt goed gebruikt; gemiddeld wordt per familie ongeveer 10 m³ per maand gebruikt tegen
betaling van 3 USD.
• Vormings- en discussiemodules rond het nieuwe wettelijke kader van water werden uitgewerkt, als bijdrage tot
het nationale debat, dat nog steeds actueel is in afwachting van de goedkeuring van de nieuwe waterwet.
De alliantie genereerde binnen UPOCAM een kennis rond het beleid van water en onderbouwde de theoretische
kennis waardoor de organisatie een nieuwe en sterke actor werd en dit in een context van weinig efficiënte
instellingen die vaak ongecoördineerd te werk gaan.
Het consortium UPOCAM/FMLGT/PROTOS deed vele inspanningen om een systeem te rehabiliteren in de
parochiale hoofdplaats América voor 40.000 USD. Maar uiteindelijk realiseerde de parastatale organisatie Junta
de Recursos Hídricos (JRH) die installatie voor maar liefst 400.000 USD. Bovendien hadden de gebruikers hierbij
geen inbreng, noch in de beslissingen noch in de uitvoering. Helaas heeft UPOCAM (nog) niet het politieke gewicht
om tegen zulke grote staatsinstellingen, die voornamelijk met veel geld komen, op te boksen.
Op basis van deze ervaring ligt er dus nog een belangrijke taak voor UPOCAM, zijn bondgenoten en lokale
overheden, niet alleen wat betreft realisaties in de watersector, maar ook om structuren binnen de staat te
veranderen en de soms twijfelachtige praktijken en ondoeltreffendheid aan het daglicht te brengen. Het proces
dat met PROTOS werd gevolgd stelt UPOCAM en de plaatselijke actoren verder in staat de visie en instrumenten
te ontwikkelen om een duurzaam beleid uit te bouwen, en zo het recht op water voor alle gebruikers te
verwezenlijken.


Constructie van een wateropslagtank in Las Piñas, kanton Jipijapa.
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In Ecuador is een parochie de laagste administratieve eenheid, kleiner dan een gemeente.

© Tomas Dossche

(*)


vlnr: Rafael Baque Sanchez, technicus UPOCAM,
Alejo Baque Barreto, coördinator van het waterprogramma UPOCAM,
Remigio Ojeda, ingenieur PROTOS.
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Coördinatie

- 20 rurale gemeenten in de provincie Vatovavy-Fitovinany in de zuidoostelijke kuststreek
(bij Mananjary).
- 6 rurale gemeenten in de Andrombavallei vlak bij Antananarivo.
- De kuststad Toamasina (Tamatave).

Strategische lijnen

Type
interventies

Regionale Ondersteuningscel te Antananarivo (7 personen).

Interventiezones

Madagaskar

- Drinkwater en sanitatie in ruraal en stedelijk milieu.
- Irrigatie en Integraal Waterbeheer in de Andrombavallei.
- Uitwerken en –testen van vernieuwende aanpakken voor de sector.

- De gemeenten als centrale actor voor drinkwater en sanitatie.
- Professionalisering van lokale ngo’s en hun samenwerking met lokale besturen en de lokale private sector.
- Het structureren van de watergebruikers op het niveau van hun individueel systeem,
op gemeentelijk en op intercommunaal niveau.
- Actiegericht onderzoek naar vernieuwende modellen om de leefbaarheid van de drinkwatersystemen
te garanderen.
- Planmatige aanpak van de sector drinkwater en sanitatie op gemeentelijk en intercommunaal niveau.

Overzicht van de projecten
Ⓟ: Partner(s) Ⓘ: Interventiezone(s) Ⓢ: Sleutelelementen Ⓑ: Budget 2010 en donoren

Watervoorziening en –beheer in de Andrombavallei - GIRELPA
Ⓟ: FIKRIFAMA, 6 gemeenten en hun intercommunale structuur.
Ⓢ: Verhoogde toegang tot drinkwater-sanitatie, valorisatie van water voor landbouw, promotie van IWB.
Ⓑ: € 411.000; DGD, EU, Fondation Ensemble, Blue Planet Run foundation, provincie Limburg, en ATOS Worldline,
MECAM, Pfizer, Surplus Consulting, Plus Extra Consulting, TAKK, E-SO groep en Dienstenthuis groep via CFP,
het Algemeen Fonds van CFP.

Drinkwater en sanitatie in de provincie Vatovavy-Fitovinany
Penhouder: ICCO.
Ⓟ: SAF/FJKM, FIKRIFAMA, Frères de Saint Gabriel, ICCO.
Ⓢ: Gemeentelijk bouwheerschap, verhoogde toegang tot drinkwater en sanitatie, samenwerking met de lokale private sector,
globale aanpak op provinciaal niveau.
Ⓑ: € 300.000; DGD, EU-ACP Water Facility, ICCO.

Sanitatie en beheer van drinkwater in de volkswijken van Toamasina
Ⓟ: Frères de Saint Gabriel.
Ⓢ: Drinkwatervoorziening, integratie van sanitatie, voorlichting hygiëne en sanitatie, ontwikkeling publiek-publieke
samenwerking tussen drinkwaterbedrijven JIRAMA (Madagaskar) en VMW (België).
Ⓑ: € 85.000; Vlaamse Overheid, VMW, Rotary Clubs Brussel-Cantersteen, Almere, Toamasina, de Rotary Foundation via
het VPWvO.

Versterking van lokale ngo’s
Ⓟ: SAF/FJKM, FIKRIFAMA, Frères de Saint Gabriel, ICCO.
Ⓢ: Directe vorming, begeleiding op het terrein, uitwerken van methodologische instrumenten, netwerking en
beleidsbeïnvloeding.
Ⓑ: € 82.000; DGD, 11.11.11, provincie Limburg.
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Project belicht: Toamasina

© Francesca Rossi
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Gedurende 2009 en 2010 werd een proefproject uitgevoerd
in La Poudrette en Ambohijafy, twee volkswijken van de stad
Toamasina aan de oostkust van Madagaskar.
De havenstad Toamasina is de tweede belangrijkste stad van
Madagaskar en telt 350.000 inwoners. In de volkswijken leeft
75 à 80% van de bevolking onder de armoedegrens.
Minder dan 20% van de families beschikt over een minimale
sanitaire installatie en meer dan 50% haalt water uit
onzuivere bronnen.
De lokale actoren betrokken bij de uitvoering van dit project
zijn de Gemeente (bouwheer van de sector water en
sanitatie), de Fokontany (administratieve eenheid die een
wijk omvat), de JIRAMA (staatsbedrijf verantwoordelijk voor
de watervoorziening van Toamasina), en de ngo Frères de
Saint Gabriel (gespecialiseerd in sanitatie).
De financiële partners zijn de Vlaamse Overheid, de VMW, de
Rotary Clubs van Brussel-Cantersteen, Almere en Toamasina,
de Rotary Foundation, en PROTOS, alle in het kader van het
Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling.
• In twee jaar tijd werden onder meer 9 aansluitingen op het
leidingnetwerk van de JIRAMA gefinancierd.

Het beheer van deze publieke aansluitingen via
"waterkiosken" wordt door de gemeente gedelegeerd
aan wijkvertegenwoordigers.
• 300 huishoudens kregen een propere latrine met
afgesloten sterfput en op vier scholen in de wijken

werden de schoollatrines gerenoveerd en uitgerust met
handwasfaciliteiten.
• In de wijken en op de scholen hield men talrijke voor
lichtingscampagnes met poppenkast om mensen te
vertellen over de relatie tussen gezondheid en water,
sanitatie, en hygiëne.
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De proeffase werd door alle betrokkenen als zeer
bevredigend ervaren en heeft geleid tot een vervolg
programma van drie jaar. Dit bouwt verder op de activiteiten
en ervaringen en heeft één nieuwe component: de verdere
uitbouw van een publiek-publieke samenwerking tussen de
VMW en de JIRAMA. Deze samenwerking kreeg in 2010 vorm
door uitwisselingsbezoeken in België en in Madagaskar.
PROTOS speelt hierin een faciliterende rol.
De doelstelling van dit partnerschap is door uitwisselingen
en vormingen te komen tot een efficiëntere bedrijfsvoering
en dienstverlening van de JIRAMA, bijvoorbeeld door het in
kaart brengen en analyseren van de productie- en
distributiecapaciteit in Toamasina. Dit moet onder meer
leiden tot opsporing en vermindering van lekverliezen en
verlieslatende of illegale aansluitingen.


Toamasina.

PROTOS in België

Millenniumdoelstellingen? de Wachtnacht
15.000 mensen zakten op 11 september 2010 naar
Gent af voor de Wachtnacht. Ze waren het beu
om nog langer te wachten op de realisatie van de
Millenniumdoelstellingen (MDG's). Om hun eis kracht
bij te zetten speelden ze mee in een videoclip. De
boodschap voor de wereldleiders - die 10 dagen later
in New York op de VN-top zouden bijeenkomen - was
duidelijk: zorg dat we de Millenniumdoelstellingen
halen! PROTOS gaf de Wachtnacht mee vorm en
inhoud.
Meer en meer mensen zijn het beu dat mooie beloften
steeds maar weer worden uitgesteld. Is er nu al veel
minder kindersterfte? Hebben nu meer mensen toe
gang tot drinkbaar water en hygiënische infrastruc
tuur? Wordt er vooruitgang geboekt in de strijd tegen
aids/HIV? Is er minder armoede in de wereld?
In september 2000 ondertekenden 189 staats- en
regeringsleiders de Millenniumverklaring; zeg maar
een actieprogramma met acht doelen om te halen
tegen 2015 en zeer concrete opvolgingsindicatoren.
Met in 2010 nog een derde van de tijd te gaan, vindt
de coalitie “2015-de tijd loopt”, waarvan PROTOS lid is,
dat de internationale gemeenschap niet op schema
zit wat de Millenniumdoelstellingen betreft. De politici
moeten zich nog wat meer inzetten.
“We zijn het wachten beu”
Onder het motto “we zijn het wachten beu”,
nodigde de Derde Wereldbeweging die in Vlaanderen
(en daarbuiten) actief is, iedereen die niet langer
meer wilde wachten uit op 11 september 2010
voor de Wachtnacht in Gent. De bezoeker kreeg
een fantastisch programma voorgeschoteld waarin
de 27 leden van de coalitie “2015-de tijd loopt”
dieper ingingen op de 8 Millenniumdoelstellingen.
Zo werkten tientallen ngo’s een infomarkt uit op het
Sint-Pietersplein.

Videoboodschappen van experts werden afgewisseld
met muzikale optredens in real time. De Senegalees
Youssou N'Dour oogstte met zijn Afrikaans-etnische
pop en steun aan de MDG’s heel wat bijval. Met de
aanwezigen werd een video-wacht-clip opgenomen.
Die spot werd niet alleen in Vlaanderen verspreid,
maar werd een goede week later ook getoond in
Manhattan (VS) na een demonstratie van de Global
Actions against Poverty en kwam op de site van
de verbindingsdienst tussen de Verenigde Naties en
de ngo’s.
Met de steun van een kleine maar actieve achterban
verzorgde PROTOS een info- en doestand waarin
(hoe kan het anders?) water centraal stond. Verder
stond PROTOS eveneens met steun van vrijwillige
medewerk(-st)ers in voor de vertoning van de film
“8”. Gerenommeerde regisseurs (waaronder Gus Van
Sant en Wim Wenders) brengen in "8" elk één van
de 8 Millenniumdoelstellingen op een eigenzinnige
artistieke manier in beeld. De beloftevolle jonge
regisseur Fabio Wuytack besprak hun regiebeslissingen
kritisch met het publiek. Op een andere plaats had een
geanimeerd panelgesprek plaats waarin de achter
stand op de 8 Millenniumdoelstellingen kritisch
geëvalueerd werd.

Met zijn inbreng op de Wachtnacht zorgde PROTOS er voor dat “water” op verschillende momenten en manieren in beeld kwam.
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PROTOS in België
Rechtvaardig, participatief en duurzaam waterbeheer is niet alleen onze missie in het Zuiden; ook in België wil
PROTOS dit hoog op de agenda krijgen en houden. Wil je in België aan pleitbezorging doen op het snijpunt
“water” en “ontwikkeling”, dan moet je op 4 fronten werken. Immers, ontwikkelingssamenwerking is federaal
georganiseerd, terwijl de waterpolitiek een regionale materie is. Vandaar dat PROTOS 2 jaar geleden besliste
zich ook te profileren in Franstalig België.
Bewustmaking, engagement en wijzen op politieke verantwoordelijkheid rond water en ontwikkeling zijn dan
ook domeinen waarop PROTOS actief is in de 3 Gewesten en op Belgisch niveau.

Educatie, promotie en pleitbezorging
Werking in Franstalig België
Voor de uitbreiding van de educatieve werking in Frans
talig België werd vooral geïnvesteerd in een educatief
pakket en bijbehorende website ‘Nous on se mouille’
(NOSM). PROTOS werkte hiervoor samen met Iles de
Paix, een Franstalige Belgische ngo. Het pakket en de
website werden op Wereldwaterdag 2010, 22 maart,
gelanceerd. NOSM richt zich op het technisch en op het
beroepsonderwijs. Leerkrachten en leerlingen kunnen
er educatieve fiches, reportages en animaties vinden
in verband met de uitdagingen voor het thema ‘water’
op wereldvlak. In de loop van de zomer 2010 werden 8
extra reportages gedraaid specifiek over watergebruik
in diverse beroepssectoren zoals metaalindustrie,
steengroeven, glasproductie, textiel, wasserijen,
brandweer en horeca.
De website beantwoordt aan een behoefte want
79.180 surfers klikten al de site aan. Niet minder dan
156 leerkrachten schreven zich in. Negen leerkrach
ten verzochten om specifieke ondersteuning voor hun
educatieve praktijk in hun school. Meer informatie op:
http://www.nousonsemouille.be.
In het kader van ‘ervaringsgericht leren’ ondersteunde
de Cel Mondiale Vorming van PROTOS twee school
projecten: de technische school ICADI in Luik en het
vormingscentrum voor beroepsopleiding in Ukkel
‘Espace Formation’. Allebei werden ze begeleid in het
voorbereiden en opstarten van een waterproject, met
o.m. een leerkrachtenvergadering en een technische
audit. Bedoeling is de concrete ervaringen, zoals
bijvoorbeeld regenwaterrecuperatie, breder te kaderen
via sensibiliserende activiteiten, en zo ook aandacht te
trekken op de waterproblematiek in het Zuiden.
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Colloquium “Solidair Water - Eau Solidaire”
De organisatie van het colloquium “Solidair Water Eau Solidaire” op 19 november was in 2010 voor de
medewerkers van de Noorddienst dé motivatie om
contacten te leggen met de Franstalige wateractoren en
beleidsinstanties die iets met water en internationale
samenwerking te maken hebben. We mogen met enige
fierheid stellen dat het colloquium een succes was.
Bij de sprekers was er een evenwichtige verdeling
tussen Vlaamse, Brusselse en Waalse beleidsmensen
(de 3 kabinetten verantwoordelijk voor het waterbeleid
gaven een presentatie of lezing) en de uitvoerende
diensten (de 3 uitvoerende departementen gaven een
presentatie). Ook de Raad van Bestuur van de Stichting
Elisabeth & Amélie gaf een lezing en presenteerde een
voorbeeldproject. Deze stichting is een belangrijke
Belgische actor op het gebied van water in een
gedecentraliseerde internationale samenwerking.
Ook het deelnemersveld, 62 in totaal, was netjes
verdeeld over Nederlands- en Franstaligen, en over
vertegenwoordigers uit beleidscellen, publieke en
private wateractoren. En ‘last but not least’: alle presen
taties of lezingen waren inhoudelijk sterk. Een steuntje
in de rug was zeker dat 1 maand vóór het colloquium,
de Waalse regering haar eerste projectoproep
lanceerde voor het indienen van projectvoorstellen ter
medefinanciering vanuit het Waalse solidariteitsfonds
voor water in het Zuiden.

PROTOS in België

Freeze op Wereldwaterdag

Een belangrijk feit was ook dat het verantwoordelijke
kabinet van de Brusselse Gewestregering publiekelijk
verklaarde dat ze een 2e poging ondernemen om hun
decreet over solidariteit rond water voor het Zuiden
gestemd te krijgen. Met enige meeval telt België vanaf
2012 dan 4 solidaire systemen voor water in het Zuiden,
in plaats van de huidige 3.
Het mooie Flagey-gebouw in Elsene, nu omgevormd
tot een cultuurtempel met enige “grandeur”, was een
bewuste en strategische keuze om nog eens “Belgisch”
te denken in deze moeilijke periode voor onze staat, en
zo alle Belgische wateractoren samen te brengen.
Naar aanleiding van dit colloquium publiceerde
PROTOS ook de tweetalige brochure “Internationale
solidariteit voor gedecentraliseerde drinkwater- en
sanitaire voorzieningen”. De brochure bevat een
checklist bruikbaar voor ieder die een kleinschalig waterof sanitatieproject wil trekken voor het Zuiden. De
brochure is te downloaden via onze website. Men kan
ook nog een gedrukt exemplaar aanvragen, dit zolang de
voorraad strekt.

Tien voor twaalf, 22 maart 2010. Op de Grote Markt
van Aalst troepen tientallen jongeren samen. Stipt op
de middag weerklinkt vanuit een venster op de tweede
verdieping van het stadhuis een fluitsignaal. Zo is het
afgesproken. De jongeren op de markt, scholieren uit
vijf verschillende Aalsterse scholen, bevriezen (freeze)
hun houding. De ene staat er onnatuurlijker en
ongewoner bij dan de andere. Enkele voorbijgangers
houden de pas in. Ze kijken verwonderd om zich heen.
Schudden het hoofd. Twee andere toevallige
passanten zetten de boodschappentas voorzichtig
naast zich neer. Ze wijzen naar de jongeren die kramp
achtig volhouden, amper een beweging maken. Wat
gebeurt hier? Drie minuten later weerklinkt opnieuw
een fluitsignaal. Nu haasten de jongeren zich naar een
spandoek dat twee scholieren langzaam, heel
langzaam ontrollen. De nieuwsgierige voorbijgangers
wachten af totdat ze de zin “wij staan stil bij water”
kunnen lezen. Op dat moment schreeuwen de
jongeren het uit: opdracht volbracht. Voorbijgangers
applaudisseren of horen de jongeren uit over hun
vreemde actie.
Niet alleen in Aalst, maar ook in Hasselt, Brussel,
Antwerpen, Sint-Truiden, Halle en Brugge staan
jongeren op Wereldwaterdag letterlijk stil bij water.
Meer dan 1.000 leerlingen van het secundair onderwijs
uit Vlaanderen en Brussel namen op 22 maart 2010
aan dit initiatief deel. De Cel Mondiale Vorming van
PROTOS organiseerde deze freeze-actie in samenwer
king met MOS (Milieuzorg Op School). De freeze was
onderdeel van een voorbereidend traject dat we de
naam ”inzoomen op water” meegaven. Leerkrachten
werden via e-mail aangesproken en er toe aangezet
om in hun lessen water, met inbegrip van de verschil
lende uitdagingen voor water op wereldvlak, centraal
te stellen en in overleg met hun leerlingen activiteiten
uit te werken. Ze kregen hiervoor op een weblog
suggesties en didactische voorzetten. De freeze op
Wereldwaterdag was het hoogtepunt in een water
traject dat positief geëvalueerd werd en in 2011 een
vervolg kent.
Je kan de freeze bekijken op:
http://www.youtube.com/watch?v=r7Ei7qYg6ow
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De Zuid-Noord Klimaatspiegel

Kennis te boek gesteld

In september 2010 begon PROTOS te werken aan een
nieuw educatief project: de ZuidNoord Klimaatspiegel.
Het project is een samenwerking met GREEN vzw,
met de steun van VAIS, het Vlaams Agentschap voor
Internationale Samenwerking. Bedoeling van het
project is jongeren uit de 2e en 3e graad Technisch
Secundair Onderwijs te informeren over de gevol
gen van de klimaatverandering en hen bewust te ma
ken dat veel mensen in het Zuiden vandaag al dagelijks
met de gevolgen hiervan worden geconfronteerd.

2010 was een productief jaar op het gebied van
‘publicaties’. De collega’s en partners uit het Zuiden en
de Zuiddienst leverden en verwerkten het inhoudelijke
materiaal, terwijl de Noorddienst zorgde voor de
afwerking en de layout.
• Het "Schaduwrapport MOD7: de drinkwater en
sanitaire basisvoorzieningen in Rwanda en Burundi"
bundelde de kennis van PROTOS over de vorderingen
in de realisatie van toegang tot drinkbaar water en
sanitaire basisvoorzieningen in deze 2 partnerlanden.
• 2 brochures over lokaal bouwheerschap: "Maîtrise
d'ouvrage locale  Guide méthodologique/Manuel
pratique", zagen het licht. De praktische gids beschrijft
stapsgewijs het lokaal bouwheerschapproces voor de
realisatie van drinkwater en sanitaire infrastructuur
door lokale actoren: de doelgroep zijn de uitvoerders.
Voor alle stappen in het proces verzamelde PROTOS
op een bijhorende cd voorbeelddocumenten uit de
praktijk.
De "methodologische gids voor de ondersteuning van
lokaal bouwheerschap" beschrijft de theoretische
concepten achter het lokaal bouwheerschap en geeft
methodologische richtlijnen voor de ondersteuning en
ontwikkeling ervan. Deze methodologische gids is
bestemd voor overheden en structuren die het proces
van bouwheerschap begeleiden of willen promoten.
Beide werken verschenen in het Frans.
• In 2010 werd het opzoekingswerk uitgevoerd en het
redactiewerk aangevat voor de brochure "Coopérer
pour pérenniserMettre à l'échelle la gestion locale
du service d'eau potable" (“Samenwerken voor
duurzaamheid. Opschalen van lokaal beheer van
drinkwaterdiensten”), over tweedelijnsstructuren in
het drinkwaterbeheer. Dit werk verschijnt in de eerste
helft van 2011.
• Eind 2010 verscheen ten slotte "La GIRE décryptée"
(“Integraal Waterbeheer ontcijferd”), het resultaat van
een samenwerking met prof. Francis Rosillon van de
universiteit van Luik. Deze publicatie richt zich tot
professionele wateractoren zoals o.m. de overheid,
ngo’s en bekkencomités, maar zal door haar vlotte
taal, vele illustraties en grafieken iedereen weten
te boeien die meer wenst te vernemen over de
praktische invulling van Integraal Waterbeheer.
Een aantal concrete pistes voor een beter waterbeheer
wordt ontwikkeld, gebaseerd op een doorgedreven
analyse van de Haïtiaanse context.
La GIRE décryptée is enkel op cd verkrijgbaar of te
downloaden via de website van PROTOS.
PROTOS kiest ervoor om in de toekomst deze piste
vaker te bewandelen: minder papieren drukwerk
verspreiden en eigen publicaties ter beschikking
stellen via de website.

Veel van deze gevolgen manifesteren zich op de eerste
plaats via de watercyclus: het klimaat wordt extremer,
het aantal stormen en overstromingen neemt toe,
de zeespiegel stijgt, gletsjers en ijskappen smelten en
waterbronnen drogen uit. Mensen in het Zuiden zijn
de eerste slachtoffers en zij houden ons een spiegel
voor: de klimaatveranderingen waar zij mee af te reke
nen hebben, zijn een gevolg van de uitstoot van extra
broeikasgassen door de geïndustrialiseerde landen.
Het project zal in de scholen lopen tijdens het school
jaar 20112012. In september 2010 werd begonnen
met de aanmaak van het ondersteunend materiaal:
een lespakket, een website voor jongeren rond de
klimaatverandering met een internetspel, achter
grondinformatie. Hoogtepunt van het project wordt
een Klimaatforum in het Vlaams Parlement in het
voorjaar 2012 waar jongeren in discussie kunnen gaan
met parlementairen en experten over mogelijke
oplossingen voor de klimaatverandering. De jongeren
krijgen er de kans concrete projecten die ze met de
klas uitgedacht hebben, voor te stellen aan een jury.
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Vrijwilligerswerking
Het vrijwilligerskorps van PROTOS groeide aan tot 124 leden.
Via hun medewerking aan sensibiliserende activiteiten zoals de
Kerstactie en in 2010 ook de Wachtnacht, of minder zichtbaar
aan vertalingen, redactie of documentatiewerk, helpen
de vrijwilligers mee aan de uitstraling van PROTOS bij de
overheden, de watersector en de familie en kennissenkring,...

8 expert
26 vertaler

14 bib

5 spreker

30 redactie

41 doener

Stages en thesisbegeleiding
De Cel Mondiale Vorming begeleidt elk jaar een paar studenten
van de richting ‘sociale wetenschappen’ in hun verplichte stage.
De Zuiddienst begeleidt 1 of 2 universiteitsstudenten die een
thesis maken over een onderwerp dat zowel voor hen als voor
PROTOS een ‘win’ oplevert. Er zijn tientallen aanvragen per jaar.
Op de website vind je voortaan onder "jouw inbreng", meer
informatie die vraag en aanbod voor thesisstages beter op elkaar
probeert af te stemmen.
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Samenwerkingsverbanden en netwerken in België
Samen ben je sterker om iets te bereiken.
De actieve deelname aan en ook sturing van een aantal netwerken en platformen in België zijn erop gericht dat deze
netwerken de werking van PROTOS inhoudelijk voeden en ook omgekeerd.

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling
(VPWvO): het VPWvO is een platform van actoren
uit de Vlaamse Overheid, de publieke (drink)water
bedrijven, private bedrijven actief in of rond water,
de Vlaamse academische en onderzoekswereld,
ngo’s en vzw’s. Zij leveren, door samen te werken,
een extra bijdrage tot het behalen van de Millennium
doelstelling 7 rond drinkwater en sanitatie. ‘Water en
ontwikkeling’ komen hierdoor ook hoger op de
Vlaamse politieke agenda.

Kauri: lerend netwerk en kenniscentrum dat de
dialoog tussen de profit en nonprofitsector
stimuleert rond thema’s als duurzame ontwikkeling,
verantwoord en ethisch ondernemen, en transparant
rekenschap afleggen, ook door ngo’s.

Corporate Funding Programme (CFP): dialoog en
samenwerking tussen bedrijven en ngo’s.
Het stimuleren van mecenaat van de bedrijven voor
duurzame socioeconomische ontwikkelingsprojecten
in het Zuiden van de ledenngo’s.

Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO) 
werkgroep klimaat: studie en voorbereidend werk voor
politieke actie die aanzet tot versnelde maatregelen tot
‘mitigatie’ en ‘adaptatie’, met speciale aandacht voor de
gevolgen van de klimaatverandering op de ontwikkeling
van het Zuiden. Geeft input voor de “klimaat”
campagnes van de 2 koepels in 2011 en 2012.

11.11.11: de koepel van de Vlaamse NoordZuid
beweging: gezamenlijke politieke actie rond
ontwikkeling van het Zuiden en het sensibiliseren van
het brede publiek voor eerlijkere NoordZuidrelaties.

Centre National de Coopération au Développement
(CNCD): eind 2009 trad PROTOS toe tot de Franstalige
NoordZuidkoepel. CNCD heeft dezelfde doelstelling
als de Vlaamse koepel.

2015de tijd loopt: coalitie van 27 ngo’s met
gezamenlijke actie rond de Millenniumdoelstellingen.
Een topmoment vond plaats in Gent op 11 september
2010 met de “Wachtnacht”, zie p. 25.

Coprogram: de federatie van Vlaamse ngo’s. PROTOS
is lid van de Raad van Bestuur en van diverse werk
groepen. www.ngoopenboek.be is een product van
de werkgroep transparantie.

Rés’Eau: politieke actie van een aantal Franstalige
watergroepen om water in relatie tot ontwikkeling
hoger op de Belgische politieke agenda te krijgen
en drinkwater als recht in de grondwet te krijgen.
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De provincie OostVlaanderen concentreert haar
internationale samenwerking voor een groot deel in
3 regionale samenwerkingsakkoorden, van provincie
tot provincie. Eén van deze regionale samenwerkings
verbanden is met de provincie Esmeraldas in Ecuador.
PROTOS en de lokale partner CEFODI zijn uitvoerende
partners van dit samenwerkingsakkoord voor de
provinciale partners.
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Maatschappelijk en Milieuverslag
Inleiding
Voor het 2e jaar op rij brengt PROTOS een maatschappelijk en milieuverslag voor de gehele PROTOS-groep. Nadat
voor 2008 voor het eerst een geconsolideerde balans en jaarrekening neergelegd kon worden, zette PROTOS voor
2009 ook deze stap wat betreft de duurzaamheids- en sociale verslaggeving. Nu kunnen voor het eerst 2 jaren ver
geleken worden.
PROTOS blijft kiezen voor het C-niveau - “self declared” volgens GRI-3 (Global Reporting Initiative).
Voor het eerst rapporteren we ook over een aantal GRI ngo-sector-supplementen, die midden 2010 gepubliceerd
werden.
Voor 2010 kunnen we nog niet over alle supplementen rapporteren, maar het is wel de bedoeling om op te bouwen,
tot het rapportageniveau dat in de “GRI level C reporting template for NGO’s” midden 2010 werd voorgesteld.
Samen met een aantal gelijkgezinden van het eerste uur uit de ontwikkelingssector (Oxfam Wereldwinkels, Trias,
Vredeseilanden en Coprogram) zal PROTOS verder ervaringen uitwisselen, met het doel het gewenste rapportage
niveau te halen. Hiermee herhaalt PROTOS: GRI is voor ons een leerproces, waarbij we elk jaar een stap vooruit
proberen te zetten.

Organisatieprofiel
2.1 t/m 2.8 : Zie GRI-overzicht op p. 49 als leidraad.
2.9 Tijdens de verslagperiode waren er geen signi
ficante veranderingen wat betreft organisatie,
structuur of gebouwen.
2.10 PROTOS ontving geen onderscheidingen in de
voorbije periode.

Verslagparameters
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

Dit jaarverslag slaat op de periode 1/1/2010 31/12/2010.
Het vorige jaarverslag werd gepubliceerd n.a.v.
de Algemene Vergadering (AV) van 26/06/2010.
PROTOS brengt elk jaar een jaarverslag uit n.a.v.
de AV in de maand juni.
Contactpunt voor dit verslag: zie onderaan p. 49.
Proces voor het bepalen van de inhoud van het
verslag.
De PROTOS-stafvergadering heeft de inhoud
van het jaarverslag voorgesteld. Hierbij werd
in eerste instantie rekening gehouden met de
feedback die institutionele en medefinanciers
van onze programma’s verwachten; zij kunnen
lezen wat met hun subsidies en fondsen is
gerealiseerd. De Raad van Bestuur (RvB) keurde
het overzicht 2010 en de plannen 2011 goed.
Het gebruik van het GRI-kader werd in 2007 door
de RvB bekrachtigd omdat wij menen dat dit
de transparantie van onze informatie naar onze
belanghebbenden (medewerkers, vrijwilligers,
partners, sponsors,…) ten goede komt.
Afbakening van de reikwijdte van het verslag.
Zowel het activiteitenverslag, het financieel
gedeelte als het maatschappelijk en milieu
rapport volgens GRI behandelt de wereldwijde
werking van PROTOS behartigd door zijn
personeel; de activiteiten van onze uitvoerende
partners worden echter niet behandeld.

Specifieke beperkingen voor de reikwijdte of
afbakening van het verslag: zie 3.6.
3.8 Basis voor verslaggeving die de vergelijkbaarheid
tussen de verschillende verslagperioden
aanzienlijk beïnvloedt.
Voor het eerst kunnen 2 opeenvolgende jaren
vergeleken worden voor de gehele PROTOS-groep.
3.9 Technieken en berekeningsgrondslagen: identiek
aan de vorige jaren.
Voor de berekening van de CO2-uitstoot werd
gebruik gemaakt van de ECOLIFE-module die in
opdracht van de Bond Beter Leefmilieu (BBL)
werd ontwikkeld. Wij danken de BBL voor het feit
dat wij hier opnieuw gratis gebruik mochten van
maken. Voor de berekening van de CO2-emissie
voor vluchten is de methode van CompenCO2
gebruikt, die strengere criteria hanteert dan
meer commerciële sites. CompenCO2 hanteert
berekeningsmethodes die de volledige impact
van een vlucht in kaart brengen (“well to
wheel”). PROTOS is ook medeoprichter van
CO2-gift, een spin-off van CompenCO2.
3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele her
formulering van eerder verstrekte informatie:
niet van toepassing.
3.11 Significante verandering t.o.v. vorige verslag
periode qua meetmethoden: geen.
3.12 GRI-overzichtstabel met overzicht van de
behandelde indicatoren: p. 49.

3.7
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Bestuur, verplichting en
betrokkenheid
4.1 Bestuursstructuur.
PROTOS is een vzw, met als hoogste bestuurs
orgaan de Algemene Vergadering (AV). De AV
bestaat uit werkende leden met stemrecht, en
toegetreden leden die werkend lid worden nadat
ze betrokkenheid hebben vertoond gedurende
2,5 jaar. De AV stelt de Raad van Bestuur (RvB)
aan, en keurt de jaarrekeningen goed tijdens de
statutaire vergadering van juni, geeft dan tevens
kwijting aan de bestuurders. De AV keurt de
begroting voor het volgende jaar goed tijdens de
vergadering van december.
De samenstelling volgens geslacht van de RvB en
de AV is te vinden in LA13.
De RvB zet de krijtlijnen voor de toekomst uit, die
dan door het directieteam en de staf uitgevoerd
worden.
De RvB komt 5 à 6 maal per jaar samen. Hij
wordt ondersteund door een Financiële en
Administratieve Commissie, die 4 maal per jaar
samenkomt om de budgetten vast te leggen, de
bestedingen versus de budgetten te controleren,
en het respecteren van de financiële procedures
te garanderen, en hierover rapporteert aan de
RvB.
De voorzitter zit zowel de AV als de RvB voor.
Alle politieke strategieën, richtlijnen, werk- en
financiële procedures zijn vastgelegd in het
“Vademecum”, dat gekend is door alle medewer
kers. Dit Vademecum borgt zowel de inhoudelij
ke werking, als de manier waarop fondsen mogen
besteed worden. Begin 2010 werd een vernieuw
de versie aan alle personeelsleden toegelicht.
4.2 De voorzitter van de vzw is een onafhankelijke
en onbezoldigde vrijwilliger, die geen mandaat
heeft binnen de operationele werking van de
organisatie.
4.3 Aantal onafhankelijken/niet-leidinggevenden van
het hoogste bestuursorgaan.
Er zijn 101 leden in de AV, waarvan 6 tevens
werknemer van PROTOS zijn, en 2 daarvan een
leidinggevende rol invullen.
In de RvB zetelen 11 leden: zij zijn allen totaal
onafh ankelijk en onbezoldigd. Geen van hen heeft
een leidinggevende functie binnen de organisatie.
Eind 2009 koos de RvB een nieuwe voorzitter en
secretaris. De voorzitter heeft een mandaat van 3
jaar, de secretaris een mandaat van 1 jaar.
Zie organigram p. 48.
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4.4 Aanbevelingen of medezeggenschap op het
hoogste bestuurslichaam.
De medewerkers van PROTOS hebben
medezeggenschap:
- via de diensthoofden en de directeur die
dagelijks aanspreekbaar zijn;
- via de wekelijkse stafvergadering;
- via het trimestrieel overleg van het directiecomité;
- via de personeelsdienst; en
- op de jaarlijkse evaluatie- en plannings- 
vergadering.
4.8 Intern ontwikkelde missieverklaring: zie p. 6.
4.13 Lidmaatschappen/belangenorganisaties: zie p. 30.
4.14 Overzicht relevante belanghebbenden: de
institutionele en medefinanciers (zie lijst p. 46-47),
organisaties die gratis kennis en expertise leveren,
onze vrijwilligers, onze medewerkers, en onze
partners en begunstigden in het Zuiden.
4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van
belanghebbenden.
Het proces voor het bepalen welke groepen
belanghebbenden wij hebben geselecteerd (zie
4.14), werd door de stafvergadering vastgelegd,
en bekrachtigd door de RvB.
PROTOS houdt zich altijd aanbevolen zijn werking
en dit jaarrapport verder toe te lichten aan andere
belanghebbenden of belangengroepen die zich
aandienen.

Maatschappelijk
SO3 Percentage personeel dat vorming kreeg in
de anticorruptiepolitiek en procedures van de
organisatie.
De politiek en procedures van PROTOS zijn vooral
gericht op antifraude. Het hierboven vermelde
Vademecum bevat de richtlijnen en procedures
voor het aangaan van contracten met de
uitvoerende partners van de programma’s, de
mandaten en functiebeschrijving van elke functie,
die ook een maximumbedrag aangeven van
het aan te gaan engagement per functie, en de
dubbele handtekenbevoegdheid. Elke PROTOSlandenvertegenwoordiger moet elk jaar n.a.v. de
externe audit op de boeken van zijn/haar kantoor
ook een expliciete antifraudeverklaring afleveren.
Voorts moet PROTOS de strenge richtlijnen
respecteren van de institutionele financiers zoals
DGD (de Belgische ontwikkelingssamenwerking)
en de Europese Commissie, die zeer gedetailleerde
afrekeningen met bewijsmateriaal eisen.
Zoals gezegd kreeg alle personeel begin
2010 toelichting bij de nieuwe versie van het
Vademecum, met uitzondering van de arbeiders
(vaste chauffeurs in dienst in onze Zuidkantoren):
94% van het totale personeelsbestand kreeg deze
toelichting.
SO5 Deelname aan standpuntbepaling publiek beleid
en lobbying: p. 30.
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Productverantwoordelijkheid
PR6 Vrijwillige codes voor ethische fondsenwerving en
voor reclame, promotie en sponsoring.
Voor fondsenwerving bij het brede publiek en
voor het uitreiken van de bijhorende fiscale
attesten volgt PROTOS de richtlijnen van, en
staat PROTOS onder controle van de Federale
Overheidsdienst Financiën. Voor fondsenwerving
bij bedrijven, organisaties en instellingen heeft
PROTOS sinds 2006 een eigen beleidsdocument
“Samenwerking met bedrijven en instellingen”,
dat downloadbaar is van onze website.
Wat betreft ethische reclame en promotie
heeft PROTOS weliswaar geen uitgeschreven
beleidsdocument, maar de “huisstijl” bestaat
erin oplossingen te tonen en te beschrijven, en
zeker niet de emotionele toer op te gaan met
schrijnende plaatjes of oproepen. Wie dit bij
PROTOS zou vaststellen, mag de contactpersoon
vermeld op p. 49 hierover inlichten.

Economische prestatie-indicatoren
EC1 Directe economische waarden/omzet: p. 40-47.
EC4 Significante steun van de overheid: p. 45.
EC7 Procedures en beleidsdocumenten voor het aan
werven van lokaal personeel.
Dit staat ook beschreven in het Vademecum,
en meer specifiek onder het hoofdstuk IV
“Ressources Humaines”: nationale medewerkers
in de Regionale Ondersteuningscellen (ROC’s).
De versie 2010 van het Vademecum bevat ook
het verloningsbeleid en de mechanismen voor
loonsverhogingen voor het personeel van de
gehele PROTOS-groep; dus ook voor het lokaal
personeel.
Voor de verhouding tussen lokale medewerkers
en niet-lokale medewerkers bij PROTOS, zie LA13,
rubriek per afkomst p. 37, 39.


Oeganda, sensibilisering rond water.

NGO-sector-supplementen
NGO1 Betrokkenheid van de belangrijkste doelgroep
bij het ontwerp en de uitvoering van de
programma’s.
PROTOS heeft bewust gekozen voor een sterk
gedecentraliseerde werking met 6 landen
kantoren en 1 antenne naast het hoofdkantoor
Gent. In elk kantoor zit een PROTOS-vertegen
woordiger die met de verschillende lokale
partners - de multi-actorenbenadering eigen aan
PROTOS - de nieuwe programma’s identificeert
en uitschrijft in functie van de noden van
de doelgroepen. Deze noden van de lokale
bevolking worden geprioriteerd door een
samenspel tussen institutionele lokale partners
(lees: meestal de gemeente) en georganiseerde
bevolkings- of boerengroepen. Ook de uit
voering van een goedgekeurd programma
gebeurt in een multipartijenconstructie, waarin
elke partner zijn verantwoordelijkheid moet
opnemen, hetgeen ook contractueel wordt
vastgelegd.
NGO3 Systemen voor monitoring, evaluatie en lering
trekken uit de programma’s, inclusief het meten
van effect en impact.
PROTOS werkt met specifieke landenstrategieën
die de interventiethema’s en –zones
afbakenen, en waarvoor, in overleg met de
begunstigden en onze partners, programma’s
worden uitgeschreven; daarvoor wordt
financiering gezocht. De basis van de PROTOSprogramma’s zijn het DGD-strategisch kader
en het Driejaarplan en de EU-langetermijn
projecten. Andere financieringslijnen
zorgen voor uitbreidingen van deze basis.
Binnen de goedgekeurde programma’s werkt
PROTOS al jaren met het Logisch Kader (LOKA)
als het monitoring-, evaluatie- en “lessonslearned”-opvolgingsinstrument. Als erkende pro
gramma-ngo door DGD, werkt PROTOS in een
strategisch kader van 6 jaar (2008-2013) en met
2 Driejaarplannen (2008-2010 is pas beëindigd).
De wetgeving rond de Belgische Ontwikkelings
samenwerking legt sinds 2007 ook het
Resultaatgericht Beheer met het LOKA als
werkinstrument op. Het LOKA vertrekt van de
algemene doelstelling van het programma,
waarvan impact (resultaat op lange termijn
= 6 jaar) moet aangetoond worden. Daaronder
leg je een aantal specifieke resultaten vast
waarvan je effect (resultaat op korte termijn
= 3 jaar) moet aantonen. Om tot resultaten
(ook wel output genoemd) onder de specifieke
doelstellingen te komen, vertrek je van inputs
(de baseline) en ontwikkel je activiteiten,
waarvoor je een gedetailleerd budget opstelt.
Om het bereiken van de resultaten, de
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specifieke en de algemene doelstelling te
kunnen opvolgen, stel je bij het uitschrijven van
het programma in het LOKA indicatoren op,
die je stelselmatig opvolgt tijdens de uitvoering
van de programma’s. Elk jaar moet PROTOS
daarover uitgebreid verslag brengen bij DGD,
en de geleerde lessen van het ene jaar worden
gebruikt om de aanpak bij te stellen voor het
volgende jaar.
Voor de programma’s gefinancierd door de
Europese Commissie (EC) wordt ook een
jaarlijks voortgangsverslag gemaakt, zijn er
evaluaties van de EC-delegatie ter plaatse, en
wordt een eindevaluatie door een externe
evaluator voorgeschreven.
Daarnaast laat PROTOS ook regelmatig externe
transversale evaluaties uitvoeren: dit zijn
evaluaties rond een specifiek thema over alle
programma’s in alle landen heen. De rapporten
van deze evaluaties kan men downloaden van
onze website.
NGO4 Maatregelen om gender en diversiteit in de
programma’s te integreren.
PROTOS heeft een interne transversale beleids
nota over het genderaspect, en verwijst in zijn
Vademecum in het hoofdstuk “Ressources
Humaines” bij de basisprincipes uitdrukkelijk
naar de gelijkheid tussen man en vrouw, tussen
meerderheids- en minderheidsgroepen, en stelt
dat geen onderscheid mag gemaakt worden
tussen mensen komende uit andere culturen
en onze cultuur. PROTOS is ideologisch neutraal
en niet gebonden aan een geloof of politieke
strekking. Bij het uitschrijven en uitvoeren van
onze programma’s moet met deze principes
rekening gehouden worden.


DR Congo.
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NGO6 Processen om rekening te houden met
activiteiten van andere actoren.
Bij het ontwerp en uitschrijven van zijn program
ma’s moet PROTOS rekening houden met:
- de Verklaring van Parijs en het Actieprogramma
van Accra: alle ontwikkelingsactoren moeten
hun activiteiten inpassen in de prioriteiten in
ontwikkeling bepaald door het ontwikkelings
land zelf. Dit zijn voor PROTOS de PRSP (Poverty
Reduction Strategy Paper) en ook meer specifiek
de NAPA (National Adaptation Programme of
Action) van de landen in ontwikkeling waar
PROTOS operationeel is;
-	 de nationale politiek, ontwikkelingsplannen
maar ook specifieke wettelijke kaders (arbeids
wet, wetten i.v.m. water en sanitatie, etc.);
-	 het algemeen beleid van DGD en de EU in een
bepaald land. De ngo’s worden ook meer en
meer betrokken bij de gemengde commissies
voor Indicatieve Programmering voor Samen
werking, die de Belgische overheid om de 3 à 4
jaar organiseert met de hogere overheden van
het partnerland;
-	 de lokale ontwikkelingsactoren in een partner
land, bijzonder deze rond de (drink)water
voorziening. Er worden afspraken gemaakt over
de interventiezones waarin de diverse actoren
tussenkomen, zodat duplicatie vermeden wordt
en de middelen pertinent worden ingezet.
NGO7 Inzetten van personeel en middelen.
Personeel en middelen worden aangeworven
en ingezet in functie van de goedgekeurde
programma’s.
Het aantal personeelsleden met een arbeids
contract van onbepaalde duur wordt bekeken
in functie van de normale draagkracht van
de vzw. Een aantal personeelsleden hebben
een arbeidscontract van bepaalde duur, in
functie van de looptijd van een goedgekeurd
programma.
NGO8 5 belangrijkste bronnen van financiering met het
bedrag.
Zie herkomst financiering p. 45. Naast de 4
aangegeven grootste institutionele financiers,
komt het 5e grootste bedrag van de provincie
Oost-Vlaanderen: € 205.000. Dit is voor de
uitvoering van het regiobeleid van de voor
noemde provincie in Esmeraldas (Ecuador), waar
PROTOS de lokale uitvoerende partner CEFODI
begeleidt, ondersteunt en adviseert.
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Toelichting bij de Sociale en de Milieu-indicatoren
Kantoor Gent
Elektriciteitsverbruik
In 2009 is een fout gecorrigeerd die de leverancier van
de elektrische stroom in 2008 heeft gemaakt.
Dit verklaart de “grote toename” in verbruik tussen
2008 en 2009.
EN5: Energiebesparingen en efficiëntieverbeteringen
De investeringen die eind 2009 werden gedaan, nl.
vervanging van enkel glas door dubbel glas, het aan
brengen van isolatiemateriaal onder de vloer van het
kantoor, en het vervangen van halogeenspots heeft
slechts ten dele de geschatte besparingen opgeleverd.
Het elektriciteitsverbruik daalde weliswaar in 2010,
doch het verbruik aan mazout voor de verwarming
steeg: de zeer strenge winter is de oorzaak.

EN16/17: Totale CO2-emissie
Het is bemoedigend te constateren dat het woonwerkverkeer met de auto per VTE afneemt, en het
woon-werkverkeer per trein toeneemt. De bewust
wording en de gedragsverandering tot “groene
mobiliteit” binnen het personeel is nog verhoogd.
Dit is ongetwijfeld voor een stuk te danken aan de
bespreking met het personeel van de berekende
emissiegetallen.
In 2010 is het gebruik van het vliegtuig voor buiten
landse missies ook beduidend lager dan de vorige
jaren. 2010 was op dit gebied veeleer een uitzonderlijk
laag jaar, omdat er geen internationaal congres was,
en de Zuiddienst bewust ook let op vliegtuigreizen.

PROTOS groep
Algemeen
De indicatoren voor de PROTOS-groep slaan op alle
personeelsleden (personeel hoofdkantoor, expats
en lokaal personeel in de 9 partnerlanden) en op alle
kantoren in gebruik. Zij behandelen niet de impact van
het personeel noch de acties van onze Zuid-partners.
EN16/17: Totale CO2-emissie
Ook voor de PROTOS-groep was er in 2010 minder
gebruik van het vliegtuig. T.o.v. 2009 verklaart in 2010
het dienstverkeer per auto (dienstwagens zijn enkel in
gebruik in het Zuiden) nu het grootste gedeelte van de
CO2-uitstoot, vóór het vliegtuig. “Mobiliteit” staat voor
zowat ¾ van de totale uitstoot, gebouwen voor ¼ en
uitstoot door papier is minimaal.
Herhaling van de verklaring van de voorzitter van
PROTOS geformuleerd in juni 2007 i.v.m. duurzame
ontwikkeling van onze organisatie:
“PROTOS vzw wenst zich niet alleen in te zetten voor
een duurzaam waterbeheer, maar wil in zijn opereren
streven naar verbetering van de duurzaamheid
van zijn acties, en wil over zijn werking transparant
verslag uitbrengen. Zo zal PROTOS vanaf 2011 zijn
vliegtuigemissies met 100% compenseren door
integratie van CO2-compenserende maatregelen in
zijn eigen ontwikkelingsprogramma’s, en de andere
emissies per VTE met 20% reduceren tegen 2011.”
Bomen aangeplant en in groei in het kader van
bronbeschermende en anti-erosiemaatregelen in
stroomgebieden in de PROTOS ontwikkelings
programma’s in 2010:
Land

Aantal bomen geplant

Aantal in groei

Ecuador

45.400

31.860

Rwanda

12.200

10.980

DR Congo

13.600

3.060

Oeganda

10.000

8.000

Haïti
Totaal

6.024

2.566

87.224

56.466

Met een conservatief geschat getal van 20 kg CO2absorptie per jaar door een groeiende boom, kunnen
we dus stellen dat PROTOS in 2010 in zijn programma’s
voor 1.129.320 kg CO2 heeft geabsorbeerd, veel meer
dan onze vliegtuigemissies.
Echter, omdat deze “vestzak-broekzakcompensaties”
binnen onze eigen ontwikkelingsprogramma’s niet
echt additioneel zijn (de aanplant van bomen is een
inherent deel van deze programma’s), hebben de Raad
van Bestuur en de directie van PROTOS beslist de
bovenstaande duurzaamheidsverklaring niet verder te
volgen, en heeft PROTOS vanaf 2011 een nieuwe
verklaring ingevoerd, die te lezen staat op p. 1.
In ieder geval kunnen we constateren dat de CO2uitstoot per VTE bij PROTOS in 2010 23,6% lager is dan
in 2009: toch wel vermeldenswaardig.
EN18: Initiatieven om emissies van broeikasgassen te
reduceren
Kantoor Gent: er is beslist om begin 2011 over te
schakelen naar een groene-stroomleverancier voor
elektriciteit.
PROTOS-groep: het belangrijkste aandachtspunt is
te waken over het beperken van vliegtuigreizen, echter
zonder de normale werking van de Zuid-programma’s
in gevaar te brengen. Tevens werken we aan de
bewustmaking bij onze Zuid-kantoren om de
klimatisatie-eenheid minimaal te gebruiken: de
kantoren in Ecuador en in de Grote Meren gebruiken
die al niet, in Haïti alleen als het hoogst noodzakelijk is.
Deze benadering wordt overgedragen naar de andere
kantoren.

Aankoopbeleid
PROTOS koopt zoveel mogelijk fairtrade- of bio
dranken. Voor de inrichting van een kantoor konden
wij ook dit jaar een beroep doen op tweedehands
meubelen van Dexia regio Roeselare-Izegem, waarvoor
onze dank. Oudere toestellen brengt PROTOS steeds
naar een kringloopwinkel.
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Milieu-indicatoren kantoor Gent
GRI code Beschrijving
EN1

2010

Totale hoeveelheid gebruikte materialen
kg
Kopieerpapier
499
kg
505
Papier voor brochures
stuks
4
Toners: Kleuren
stuks
7
Zwart
Direct energieverbruik van primaire energiebronnen
m²
Kantooroppervlak *
380
KWh
0
Gas voor verwarming
l
7.140
Mazout voor verwarming *
KWh
14.019
Electriciteit voor gebouw

EN3

2009

2008

2007

417
265
3
8

377
467
4
9

504
345
15
14

380
0
5.939
17.258

380
11.743
6.000
4.961

460
35.721
1.149
11.547

2010

2009

per VTE

per VTE

2008
per VTE

2007
per VTE

36

30

29

43

0,3
0,5

0,2
0,6

0,3
0,7

1,3
1,2

per m²

per m²

per m²

per m²

36,89

45,42

13,05

25,10

per VTE

per VTE

per VTE

per VTE

* tot 28/02/2008 in Limburgstraat, vanaf 01/03/2008 in Flamingostraat

EN4

Indirect energieverbuik van primaire energiebronnen
Woon-werkverkeer
km/jr
37.487
auto
km/jr 102.642
trein
km/jr
6.511
fiets
km/jr
0
tram
Dienstverkeer
km/jr
11.166
auto
km/jr
32.853
trein - bus - tram
km/jr 120.460
vliegtuig
EN8
Totale wateronttrekking
m³
Water voor gebouw
94
EN16/17 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen
Gebouw
KWh
0
Gas
l
7.140
Mazout
KWh
14.019
Elektriciteit
Woon-werkverkeer
km/jr
37.487
auto
km/jr 102.642
trein
km/jr
6.511
fiets
km/jr
0
tram
Dienstverkeer
km/jr
11.166
auto
km/jr
32.853
trein - bus - tram
km/jr 120.460
vliegtuig**
kg
1.004
Papier

53.841
90.806
7.891
0

40.353
95.152
4.304
230

65.636
62.224
4.231
2.701

2.736
7.492
475
0

3.902
6.580
572
0

3.057
7.208
326
17

5.562
5.273
359
229

10.396
24.617
358.040

14.359
15.585
265.559

13.847
7.969
269.960

815
2.398
8.793

753
1.784
25.945

1.088
1.181
20.118

1.173
675
22.878

per VTE

per VTE

per VTE

per VTE

84

96

66

6,9

6,1

7,3

5,6

kg CO2

kg CO2

kg CO2

kg CO2

0
5.939
17.258

11.743
6.000
4.961

35.721
1.149
11.547

0
20.956
10.570

0
17.431
13.012

2.545
17.610
3.740

7.741
3.372
8.706

53.841
90.806
7.891
0

40.353
95.152
4.304
230

65.636
62.224
4.231
2.701

11.059
9.692
91
0

15.883
8.575
111
0

11.904
8.985
60
22

19.363
5.876
59
255

10.396
24.617
358.040
682

14.359
15.585
265.559
843

13.847
7.969
269.960
849

3.294
3.102
40.350
3.535

3.067
2.325
119.490
2.401

4.236
1.472
96.100
2.972

4.085
753
87.380
2.989

102.649

182.295

149.646

140.578

7.493

13.210

11.337

11.913

7.031

12.072

11.511

11.429

** = bevat de vluchten van PROTOS Gent personeel alsook van experten in opdracht van PROTOS Gent

Totaal CO2-uitstoot
CO2-uitstoot per VTE gemiddeld
CO2-uitstoot per VTE op 31/12

6,26%
%
dienstverkeer België

20%%
20,3
woon-werkverkeer

39%
39,3
%
dienstverkeer vliegtuig
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2010

31%%
30,7

gebouw

4%%
3,4
papierverbruik

Gebouw
Woon-werkverkeer
Dienstverkeer België
Dienstverkeer vliegtuig
Papierverbruik
Totaal CO2-uitstoot

2009

2008

2007

% in 2010

31.526
20.842
6.396
40.350
3.535

30.443
24.569
5.392
119.490
2.401

23.895
20.971
5.708
96.100
2.972

19.819
25.553
4.837
87.380
2.989

30,7%
20,3%
6,2%
39,3%
3,4%

102.649

182.295

149.646

140.578

100%
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Sociale indicatoren kantoor Gent
GRI code Beschrijving
LA1

LA2

LA4
LA7
LA10

LA13

Personeelsbestand
Gemiddeld aantal werknemers in het lopende jaar
Voltijds
aantal
Deeltijds
aantal
Totaal uitgedrukt in VTE
aantal
Personen in dienst per 31/12
Voltijds
aantal
Deeltijds
aantal
Totaal uitgedrukt in VTE
aantal
Personeelsverloop
Ingetreden werknemers
aantal
Uitgetreden werknemers
aantal
Percentage werknemers onder collectieve arbeidsovereenkomst
Paritair Comité 329.01
%
Werkverlet
dagen/jr
Verlet - Ziektedagen - Ziekteverzuim
Opleiding - Vorming
Aantal werknemers die een opleiding volgden
aantal
Ontvangen training per jaar
Taalcursussen
uren/jr
Informatica (toepassingen)
uren/jr
Arbeidswetgeving
uren/jr
uren/jr
Vzw-wetgeving
Algemeen
uren/jr
Totaal training
uren/jr
Samenstelling volgens diverse categorieën
Personeelsbestand
Man - vrouw per 31/12
Voltijds man
aantal
Deeltijds man
aantal
Voltijds vrouw
aantal
Deeltijds vrouw
aantal
Totaal uitgedrukt in VTE
aantal
Per beroepscategorie in VTE
Directiepersoneel
aantal
Bedienden
aantal
Arbeiders
aantal
Per opleidingsniveau in VTE
Middelbare school
aantal
Hoger niet-universitair
aantal
Universitair
aantal
Per leeftijdscategorie in VTE
< 30 jaar
aantal
30 - 50 jaar
aantal
> 50 jaar
aantal
Per minoriteitsgroep in VTE
Behorend tot minoriteit
aantal
Niet behorend tot minoriteit
aantal
Raad van Bestuur
Man
aantal
Vrouw
aantal
Totaal
aantal
Algemene Vergadering
Man
aantal
Vrouw
aantal
Totaal
aantal

2010

2009

2008

2007

9,2
6,5
13,7

9,8
6
13,8

9,4
5,7
13,2

8,4
5
11,8

10
7
14,6

11
6
15,1

9
6
13

9
5
12,3

3
2

3
1

7
6

2
1

100

100

100

100

44

65

51

57

14
47
103

54
80
55
3
33
225

32
106
6
0
36
108

30
66
2
0
3
101

8
0
2
7
14,6

9
0
2
6
15,1

6
0
3
6
13

6
1
3
4
12,3

1
13,6
0

2
13,1
0

1
12
0

1
11,3
0

8
3
11

8
3
11

7
3
10

5
0
42

1,6
2,3
10,7
0
9,1
5,5
0
14,6
8
3
11
59
42
101
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Milieu-indicatoren PROTOS groep
GRI code
EN1

EN3

EN4

EN8
EN16/17

Beschrijving
Totale hoeveelheid gebruikte materialen
Kopieerpapier
kg
Papier voor brochures en jaarverslag
kg
Toners: Kleurenprinter
stuks
Zwart
stuks
Direct energieverbruik van primaire energiebronnen
Gas voor verwarming
KWh
Mazout voor verwarming
l
Mazout voor electriciteitsopwekking
l
Electriciteit voor gebouwen
KWh
Indirect energieverbuik van primaire energiebronnen
Woon-werkverkeer
auto
km/jr
trein-bus
km/jr
motorfiets
km/jr
fiets
km/jr
Dienstverkeer
auto
km/jr
motorfiets
km/jr
trein-tram-bus
km/jr
vliegtuig
km/jr
Totale wateronttrekking
Water voor gebouw
m³
Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen
Gebouwen
gas
KWh
mazout
l
elektriciteit
KWh
Woon-werkverkeer
auto
km/jr
trein
km/jr
motorfiets
km/jr
fiets
km/jr
Dienstverkeer
auto
km/jr
motorfiets
km/jr
trein-tram-bus
km/jr
vliegtuig
km/jr
Papier
kg
Totaal CO2-uitstoot
Gemiddelde CO2-uitstoot per VTE

24,5%
dienstverkeer vliegtuig

23%
gebouwen

11%
woon-werkverkeer
38%
dienstverkeer

1.785
278
42
83

718
7.140
1.214
56.878

850
5.939
338
51.480

2010

2009

per VTE

per VTE

37

29

0,4
1,9

0,7
1,3

per VTE

per VTE

71.302
107.922
13.599
6.511

85.491
104.826
9.432
9.651

1.128
1.707
215
103

1.401
1.718
155
158

361.125
32.853
31.486
218.960

405.539
27.048
24.617
431.000

5.711
520
498
3.463

6.648
443
404
7.066

per VTE

per VTE

1.797

1.417

28,4

23,2

kg CO2

kg CO2

718
8.354
56.878

850
6.277
51.480

155
24.521
42.884

184
18.423
38.814

71.302
107.922
13.599
6.511

85.491
104.826
9.432
9.651

21.034
10.191
979
91

25.220
9.899
679
135

361.125
32.853
31.486
218.960
2.863

405.539
27.048
24.617
431.000
2.063

106.532
2.365
2.973
71.960
10.083
293.769
4.646

119.634
1.947
2.325
141.580
7.264
366.104
6.002

Gebouwen
Woon-werkverkeer
Dienstverkeer
Dienstverkeer vliegtuig
Papierverbruik
Totaal CO2-uitstoot

2009

2.358
505
23
121

Samenvatting van de emissies

3,5%
papierverbruik

38

2010

2010

2009

% in 2010

67.560
32.296
111.871
71.960
10.083

57.421
35.933
123.906
141.580
7.264

23,0%
11,0%
38,1%
24,5%
3,4%

293.769

366.104

100%
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Sociale-indicatoren PROTOS groep
GRI code

Beschrijving

LA1

Personeelsbestand
Gemiddeld aantal werknemers in het lopende jaar
Voltijds
Deeltijds
Totaal uitgedrukt in VTE
Personen in dienst per 31/12
Voltijds
Deeltijds
Totaal uitgedrukt in VTE

LA2

2009

aantal
aantal
aantal

56,7
10,5
63,23

54,7
7,1
61,0

aantal
aantal
aantal

56
11
62,83

59
9
64,7

aantal
aantal

9
8

15,6
10,6

Personeelsverloop
Ingetreden werknemers
Uitgetreden werknemers

LA7

Werkverlet

LA10

Opleiding - Vorming

Verlet - ziektedagen - ziekteverzuim
Aantal werknemers die een opleiding volgden
Ontvangen training per jaar
Taalcursussen
Informatica(toepassingen)
Arbeidswetgeving
Vzw-wetgeving
Algemeen
Totaal training
LA13

2010

dagen/jr

116

aantal

13

uren/jr
uren/jr
uren/jr
uren/jr
uren/jr
uren/jr

60
42
26
311
439

72
96
57
3
49
277

aantal
aantal
aantal
aantal
aantal

42
2
14
9
62,83

46
1
13
8
64,7

aantal
aantal
aantal

1
57,83
4

2
61,4
1,3

aantal
aantal
aantal
aantal

9,33
2,2
8,8
42,5

aantal
aantal
aantal

8,33
46,00
8,50

aantal
aantal

0
62,83
67
27
40

Samenstelling naar geslacht en beroepscategorie
Personeelsbestand
Man - vrouw per 31/12
Voltijds man
Deeltijds man
Voltijds vrouw
Deeltijds vrouw
Totaal uitgedrukt in VTE
Per beroepscategorie (VTE)
Directiepersoneel
Bedienden
Arbeiders
Per opleidingsniveau (VTE)
Lagere school
Middelbare school
Hoger niet-universitair
Universitair
Per leeftijdscategorie (VTE)
< 30 jaar
30 - 50 jaar
> 50 jaar
Per minoriteitsgroep (VTE)
Behorend tot minoriteit
Niet behorend tot minoriteit
Per afkomst (totaal per 31/12)
West-Europeanen
Lokalen, uit de 9 landen waarin PROTOS opereert

aantal
aantal
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Financieel verslag 2010
Balans 2010 (in €)

ACTIVA

2010
VASTE ACTIVA

I. Oprichtingskosten
II. Immateriële vaste activa

2009

60.747,53

1,31%

65.913,64

0,00

0,00

1.990,24

1.480,41

III. Materiële vaste activa
A. Terreinen en gebouwen
B. Installaties, machines en uitrusting
C. Meubilair en rollend materieel
IV. Financiële vaste activa

35.826,51
30.344,06
3.927,26
1.555,19
22.930,79

0,8%

0,5%

45.630,19
36.265,89
7.122,52
2.241.78
18.803,04

VLOTTENDE ACTIVA

4.580.963,99

98,7%

4.294.290,27

V. Vorderingen op meer dan één jaar
A. Handelsvorderingen
B. Overige vorderingen
waarvan niet-rentedragende vorderingen
of gekoppeld aan lage rente

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

0,00

0,00

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar
A. Handelsvorderingen
B. Overige vorderingen
waarvan niet-rentedragende
vorderingen of gekoppeld aan lage rente
VIII. Geldbeleggingen
IX. Liquide middelen
X. Overlopende rekeningen
TOTAAL DER ACTIVA

1.624.607,69
34.566,76

35%

1.187.850,30
25.050,05

1.590.040,92

1.162.800,25

0,00

0,00

2.590.219,83

55,8%

2.778.723,02

366.136,48

7,9%

327.716,94

4.641.711,52

100,00%

4.360.203,91

XI. Niet in de balans opgenomen vaste activa
176.920,19 (*)
(*) Dit is de netto-boekwaarde van vaste activa aangekocht met programmamiddelen, die op vraag van de
subsidieverstrekkers voor 100% als kost dienen opgenomen te worden.
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PASSIVA

2010
EIGEN VERMOGEN

I. Fondsen van de vereniging
A. Beginvermogen
B. Permanente financiering

2009

775.958,01

16,7%

734.060,03

744.292,47
0,00
744.292,47

16%

690.362,48
0,00
690.362,48

III. Herwaarderingsmeerwaarden

0,00

0,00

IV. Bestemde fondsen

0,00

0,00

V. Overgedragen winst
Overgedragen verlies

31.665,54

VI. Kapitaalsubsidies

0,7%

0,00
VOORZIENINGEN

43.698,25
0,00

350.912,29

7,6%

338.202,38

175.912,29

3,8%

163.202,38

175.000,00

3,8%

175.000,00

SCHULDEN

3.514.841,22

75,7%

3.287.941,50

VIII. Schulden op meer dan één jaar

0,00

VII. A. Voorzieningen risico’s en kosten
B. Voorzieningen schenkingen en
legaten met terugnemingrecht

IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toelichting V)
A. Schulden die binnen het jaar vervallen
B. Financiële schulden
C. Handelsschulden
D. Ontvangen vooruitbetalingen
E. Schulden m.b.t. belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
F. Overige schulden
X. Overlopende rekeningen
TOTAAL DER PASSIVA

768.336,05
0,00
0,00
213.187,98
0,00

0,00
16,5%

129.915,46
425.232,61

536.395,67
0,00
0,00
126.126,71
0,00
138.723,82
271.545,13

2.746.505,18

59,2%

2.751.545,83

4.641.711,52

100,00%

4.360.203,91
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Resultatenrekening 2010 (in €)

2010
I. OPBRENGSTEN

8.750.506,43

100,00%

7.983.465,69

883,65

0,01%

946,37

8.596.798,62
1.487.229,18
7.109.569,43

17%
81,25%

7.794.486,87
1.354.196,31
6.440.290,56

I.C. Diverse opbrengsten

74.817,59

0,86%

108.772,26

IV. Financiële opbrengsten

27.515,59

0,31%

29.958,62

VII. Uitzonderlijke opbrengsten

50.490,99

0,58%

49.301,56

8.714.754,38

100,00%

7.929.900,07

805.802,13

9,25%

692.805,89

II.C. Bezoldigingen

1.975.822,79

22,67%

1.954.154,95

II.D. Afschrijvingen

13.108,80

0,15%

13.223,95

II.F. Voorzieningen

10.206,73

0,12%

75.570,34

5.823.919,20

66,83%

5.123.289,56

Financiële kosten

33.966,81

0,39%

26.475,07

VIII. Uitzonderlijke kosten

51.927,91

0,6%

44.380,32

I.A. Omzet verkopen
I.B. Fondsenwerving/Subsidies
I.B.1. Fondsenwerving
I.B.2. Subsidies

II. KOSTEN
II.B. Diensten, diverse goederen

II.G. Andere bedrijfskosten
V.

42

2009

RESULTAAT

35.752,05

Omrekeningsverschillen

- 4.086,51

RESULTAAT
na omrekeningsverschillen

31.665,54

53.565,62
-0,05%

-9.867,37
43.698,25
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Toelichting bij de jaarrekeningen 2010
Inleiding
De jaarrekening van 2010 betreft een geconsolideerde jaarrekening: het is de optelsom1)
van de cijfers van het hoofdkantoor en van de 6 regionale kantoren van PROTOS.
Deze geconsolideerde jaarrekening is het eindproduct van een proces van interne en
externe controles:
- De jaarrekening van het hoofdkantoor wordt geauditeerd door Clybouw
Bedrijfsrevisoren.
- Het hoofdkantoor controleert de boekhouding van de regionale kantoren een eerste
maal. Daarna wordt de boekhouding van elk regionaal kantoor afzonderlijk geauditeerd
door een externe bedrijfsrevisor van het interventieland.
- Het hoofdkantoor consolideert vervolgens alle jaarrekeningen. Clybouw
Bedrijfsrevisoren controleert vervolgens de auditverslagen van de regionale kantoren en
auditeert ten slotte de geconsolideerde jaarrekening.
De jaarrekening 2010 wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25
juni 2011, die ook nota neemt van het revisoraal verslag hierover. De volledige
jaarrekening kan geraadpleegd worden op de website van de Nationale Bank onder
ondernemingsnummer 0417.299.047.
Hieronder geven wij slechts toelichting bij een aantal hoofdlijnen. Meer gedetailleerde uitleg bij de jaarrekening kan verkregen worden bij Katrien Van de Walle, tel. 09/235.25.10,
i.v.m. de cijfers van het hoofdkantoor of bij Kristien Segers, tel. 09/235.25.16, i.v.m. de cijfers van de regionale kantoren.

Balans
De materiële vaste activa betreffen enkel de goederen aangekocht met eigen middelen
van PROTOS. De investeringsgoederen, die werden aangekocht met programmamiddelen,
zitten niet vervat in de balans omdat de subsidieverstrekkers verlangen dat deze als kost
worden geboekt in het jaar van aanschaf.
De overlopende rekeningen van het actief betreffen vnl. nog te ontvangen project
middelen per 31.12.2010, die door PROTOS met eigen middelen werden voorgeschoten.
De overlopende rekeningen van het passief betreffen voornamelijk toegekende projectmiddelen, die op 31.12.2010 nog niet besteed werden en worden overgedragen naar
2011.

Resultatenrekening
Het resultaat van 2010 (incl. omrekeningsverschillen eigen aan de consolidatie) bedraagt
31.665,54 EUR.
In het resultaat zit de personeelsinzet vervat van gemiddeld 13,5 Voltijdse Equivalenten
(VTE) in het hoofdkantoor enerzijds, van 12,5 VTE expats en van 37,23 VTE lokale personeelsleden, die tewerkgesteld zijn in de regionale kantoren anderzijds
(totaal 63,23 VTE).

1) Na eliminatie van onderlinge transacties. Bv. overschrijvingen door het hoofdkantoor naar de regionale kantoren
worden geëlimineerd in de kosten van het hoofdkantoor en in de opbrengsten van de regionale kantoren.
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De totale werkingskosten van 2010 bedragen 8.714.754,38 EUR en werden als volgt
besteed:
- 93,7% voor de directe realisatie van de programmadoelstellingen (89,6% in het Zuiden
en 4,1% in het Noorden);
- 5,8% voor algemeen beheer;
- 0,5% voor fondsenwerving.
Voor de herkomst van de programmafinanciering en voor de regionale verdeling van de
bestedingen, verwijzen we naar de grafieken op p. 45.
Hierna volgt ook een grafiek die de evolutie van de programmabestedingen (in het Zuiden
en in het Noorden) van PROTOS doorheen de laatste jaren weergeeft.
Meer info, zowel over onze inkomsten en bestedingen als over onze
werking, kan men ook vinden op de site www.ngo-openboek.be, waar
PROTOS vanaf het ontstaan aan meewerkt.
Deze site draagt bij tot het verlenen van transparantie over onze sector
aan al wie er interesse in heeft.
In 2010 was PROTOS ook verantwoordelijk voor specifieke taken binnen programma’s
waarvan andere organisaties de penhouder waren. De totale omzet daarvan bedroeg in
2010 ongeveer 1.253.938,00 EUR. Dit bedrag is niet opgenomen in de resultatenrekening
van PROTOS.

Fondsenwerving
Los van de overheidssubsidies mobiliseerde PROTOS in 2010 1.467.563,29 EUR aan
fondsen, die als volgt werden besteed:
- ngo-bijdragen voor programma’s: om van de overheid subsidies (via het wettelijk
stelsel van medefinanciering) te krijgen, moet PROTOS zelf een deel van de middelen
mobiliseren. Voor 2010 bedroegen de ngo-bijdragen 871.209,59 EUR,
wat overeenkomt met 59,4% van de totale fondsenwerving;
- financiering van projecten, die los van de klassieke overheidsfinanciering liepen:
321.290,00 EUR of 21,9% van de totale fondsenwerving;
- financiering van niet-subsidieerbare kosten van de programma’s: 107.904,58 EUR of
7,3% van de totale fondsenwerving;
- financiering van een deel van de kosten van het hoofdkantoor, die niet direct
verbonden zijn met de uitvoering van een programma. Deze indirecte kosten worden
structuurkosten genoemd. In 2010 werd 11,4% van de totale fondsenwerving of
167.159,12 EUR aangewend voor financiering van structuurkosten.
Benin
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Evolutie directe bestedingen programmawerking
€ 8.000.000
€ 7.000.000
€ 6.000.000
€ 5.000.000
€ 4.000.000
€ 3.000.000
€ 2.000.000
€ 1.000.000

Herkomst 2010

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Herkomst financiering
2010
100%
90%

2009
3% Vlaamse
3%
VlaamseGemeenschap
Overheid
4% Belgisch
Fondsvoor
voordedeVoedselzekerheid
Voedselzekerheid
4%
Belgisch Fonds

2% Vlaamse Overheid
10% Belgisch Overlevingsfonds

18%
18%Fondsenwerving
Fondsenwerving

16% Fondsenwerving

37%
37%DGD
DGD

31% Europese Commissie

(voorheen Belgisch
(voorheen
BelgischOverlevingsfonds)
Overlevingsfonds)

80%
70%
60%
50%
40%
30%

41% DGOS

38%Europese
Europese Commissie
Commissie
38%

20%
10%
0%

Regionale verdeling van de bestedingen voor de programmawerking
2010

2009
4% België
10% Madagaskar
11% Grote Meren

4% België
7% Madagaskar

13% Ecuador

14% Ecuador

13% Haïti

16% Mali

19% Mali

18% Haïti

30% Benin

30% Benin

11% Grote Meren
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Financieel Verslag

Dank u, PROTOS-donoren!
PROTOS had in 2010 zijn werk niet kunnen leveren zonder de financiële steun van velen.
Wij danken dan ook iedereen hartelijk voor de zeer gewaardeerde steun.
Alle particuliere schenkers
Provinciebesturen:
- Antwerpen
- Limburg
- Oost-Vlaanderen
- West-Vlaanderen
Stads- en Gemeentebesturen:
- Berlare
- Bierbeek
- Gent
- Laarne
- Oosterzele
- Ranst
Diverse organisaties en bedrijven:
- 11.11.11
- Aqua for All (Nederland)
- Aquafin nv
- Arcadis Belgium nv
- Argus Milieupunt KBC CERA
- Asbl Sud-Nord
- ATOS Worldline via CFP
- AWW Antwerpse Waterwerken
- Belgisch consortium voor Noodhulpsituaties Haïti Lavi 12-12
- Bossuyt Winkelinrichting Kuurne
- Brugs Fonds Ontwikkeling en Samenwerking
- Building Group Jansen via CFP
- Blue Planet Run Foundation
- CISV (Italië)
- CM Patrimonium Midden-Vlaanderen
- Corporate Funding Programme (CFP)
- C.V.O. Kamer voor Handel & Nijverheid van Brussel
- D.E.M.E nv
- Diogenes GOL Herentals
- Dienstenthuis Antwerpen en Turnhout, Economisch-Sociaal Ondernemen groep,
Surplus Consulting bvba, Takk bvba en Plus Extra Consulting via CFP Antwerpen en
Turnhout
- Familie en vrienden Elise Delsaerdt
- Fondation Ensemble (Frankrijk)
- GROHE nv
- Hain-Celestial Groep LIMA nv
- HOM
- ICCO (Nederland)
- IMDC
- IVA Campus Kunst van Hasselt
- Jan Panis via CFP
- Keppel Seghers nv
- Kris Kras
- Kumpen via CFP
- Lotus Bakeries via CFP
- MECAM via CFP
- Nationale Loterij
- Onze-Lieve-Vrouwinstituut Berchem
- Oxfam Wereldwinkel Haacht
- Pfizer Manufacturing Puurs nv via CFP
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Overzicht 2010 - Plannen 2011

-

Rotary club Brussel-Cantersteen, Almere en Rotary Foundation USA
Siemens nv via CFP
SOLID International
Soresma nv, nu Antea Group
Soroptimist club Brussel Iris
Stichting Gillès
Stichting Ommersteyn
TAMINCO nv in het kader van Taminco’s Water for People
The Organizers bvba
TMVW Integraal waterbedrijf
Trevi nv
UEBH
Uitgeverij Lannoo nv
Veldeman via CFP
VIA-Fonds: Sociaal Fonds van de voedingsindustrie
VMW Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Vrijmetselaarsloge de Ruwe Kassei
Alle steunende bedrijven en personen n.a.v. 100 jaar Ecobeton Water Technologies

Voor de financiering van zijn programma- en partnerwerking in het Zuiden en het
Noorden:
- Federale Overheid: DGD Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking, Belgisch
Fonds voor de Voedselzekerheid
- Europese Commissie en EU-ACP Water Facility
- Vlaamse Overheid: departement Energie, Leefmilieu en Natuur (via het Vlaams
Partnerschap Water voor Ontwikkeling)

© Marc Despiegelaere

Leverden gratis kennis en expertise inzetbaar in onze programma’s in het Zuiden of aan
onze Zuid-partners:
- Aquafin
- Bond Beter Leefmilieu
- GeoID
- GroepT Leuven
- IMDC
- Soresma nv, nu Antea Group
- Sven ten Napel
- TMVW Integraal waterbedrijf
- Universiteit Antwerpen IMDO Leerstoel Integraal Waterbeheer
- VMW Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
- VMM Vlaamse Milieumaatschappij
- VVSG Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten


Algemene Vergadering PROTOS op 26 juni 2010, geleide waterwandeling in Gent.
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Wie doet wat ?

Organigram PROTOS d.d. 01/05/2011
Algemene Vergadering
Raad van Bestuur
Directeur
Dienst Administratie & Financieel Beheer
Zuiddienst

Noorddienst

Diensthoofd Zuiddienst

Diensthoofd Noorddienst

Regiobegeleiders

Regionaal kantoor Benin

Cel Mondiale Vorming

Regionale kantoren Mali & Madagaskar

Cel Communicatie,
Externe Relaties & Fondsenwerving

Secretariaat Gent
Regionaal kantoor Haïti
Regionaal kantoor Ecuador
Regionaal kantoor Grote Meren

Algemene Vergadering
Per januari 2011: 101 leden

Raad van Bestuur
Voorzitter: Arnoud Lust, werktuigkundig ir., verantwoordelijke internationale ontwikkeling milieu-onderzoek, VITO
Leden: Luk Coppens, bouwkundig ir., consultant M & A / Krista Decat, bouwkundig ir., werkzaam in de waterzuiveringssector /
Boudewijn Moyersoen, jurist-economist / Luc Maes, bouwkundig ir., werkzaam bij de Belgische Spoorwegen /
Marc Sas, bouwkundig ir., consultant in waterwerken / Wilfried Van Hove, elektromechanisch ir., bedrijfsconsultant /
Filip Buggenhout, landbouwir., lic. Informatica, Managing Director Cargill Chocolate Products / Geneviève de Crombrugghe,
journaliste, voorzitster COTA / Antonique Koning, economiste, Microfinancieringsspecialist Coördinator EU/ACP Micro
financieringsprogramma, CGAP / Koen Vlassenroot, doctor in de politieke wetenschappen, professor vakgroep van de derde
wereld Universiteit Gent

Secretariaat in Gent
Directeur: Huub Peters
Dienst Zuidwerking: Dirk Glas / Johan Slimbrouck / Katrien Van Hooydonk / Peter van der Jagt / Tania Matthijs
Dienst Noordwerking: Marc Despiegelaere / Johan Verstraete / Jan Van der Zwalmen / Liesbeth De Baere / Charlotte Van den Abeele
Dienst Administratie en Financieel Beheer: Kristien Segers / Katrien Van de Walle / Carine Claeys / Annick Braeckman / Lut Mathys

Regionale kantoren
Regionaal kantoor Benin: Philippe D’Aout / Grégoire Dangnivo / Blanche Blackassi / Dieudonné Tcheho / Rebecca Lohou /
Hervé Sterkers / Michiel Smet / Guillaume Houinato / Eloi Ahoumenou / Didier Tchobo / Bruno Dazankpe / Coffi Agboty /
Adam Samba Bio Tobou / Ganyou Abou / Polycarpe Favi / Pacôme Nonfodji / Comlan Simon Honfovou / Moussoubaou Ibrahima
Regionaal kantoor Ecuador: Anne Coutteel / Carmen Sacaquirin / Remigio Ojeda / Rumiñahui Quindi / Piedad Olmedo Ortiz /
Helder Solis
Regionaal kantoor Haïti: Martine Haentjens / Rohnald Moise / Julie Lebeau / Agossa Messan Hadonou / Ernst Bien-Aimé /
Jean-Ronald Alexandre / Frantze Deliscar / Gulaine Juste / Victor Doresca
Regionaal kantoor Madagaskar: Francesca Rossi / Dirk Dirix / Norohanta Ranaivoalison / Hanta Razafindravolo / Dieny Misy /
Francis Randriamanga / Seraphin Selefenirina
Regionaal kantoor Mali: Edy Blom / Cheick Kamissoko / Ada Barry / Amadou Traore / Moussa Cóulibay / Maiga Nouhoum
Regionaal kantoor Grote Meren: Harald van der Hoek / Jean-Pierre Mukangahe / Lieven Peeters / Sarah Kasande / Grace Birungi
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GRI-overzicht
Visie en strategie
1.1

Verklaring duurzaamheid

p.
1

Organisatieprofiel

Bestuur, verplichting en betrokkenheid
4.1

Bestuursstructuur

32, 48

4.2

Heeft voorzitter een leidinggevende rol?

32, 48

4.3

Aantal onafhankelijken/niet leidinggevenden

32, 48

4.4

Aanbevelingsmogelijkheden/medezeggenschap

2.1

Naam organisatie

1, 48

2.2

Producten/diensten

7-34

4.8

Intern ontwikkelde missieverklaring

2.3

Organisatiestructuur

48

4.13

Lidmaatschappen/belangenorganisaties

2.4

Locatie hoofdkantoor

achterkaft

4.14

Overzicht relevante belanghebbenden

7

4.15

Inventarisatie/selectie belanghebbenden

2.5

Landen actief

2.6

Juridische structuur

2.7

Afzetmarkten

2.8

Omvang/kerncijfers

2.9

Significante veranderingen

2.10 Onderscheidingen

achterkaft
7-34
40-45

Verslagperiode

32
6
30
29, 46, 47, 48
32

Prestatie-indicatoren
Milieu
EN1

Totale hoeveelheid gebruikte materialen

36, 38

31

EN3

Direct energieverbruik primaire energiebronnen

36, 38

31

EN4

Indirect energieverbruik primaire energiebronnen

36, 38

EN5

Energiebesparingen en efficiëntieverhogingen

EN8

Totale wateronttrekking

Verslagparameters
3.1

p.

31

35, 36, 38
36, 38

3.2

Datum recente verslag

31

EN16

Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen

35, 36, 38

3.3

Verslagcyclus

31

EN17

Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen

35, 36, 38

3.4

Contactpunt

49

EN18

Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen

35, 36, 38

3.5

Proces voor bepalen inhoud

31

Sociaal

3.6

Afbakening verslag

31

LA1

3.7

Specifieke beperkingen

31

3.8

Basis die vergelijkbaarheid beïnvloedt

31

3.9

Berekeningsgrondslagen

Personeelsbestand

37-39

LA2

Personeelsverloop

37-39

LA4

% werknemers onder collectieve arbeidsovereenkomst

37

31

LA7

Werkverlet

37-39

3.10 Gevolgen van eventuele herformulering

31

LA10

Opleiding

37-39

3.12 GRI-overzichtstabel

49

LA13

Samenstelling naar geslacht en beroepscategorie

37-39

Maatschappelijk
SO3

% personeel dat vorming kreeg in anticorruptie-politiek

SO5

Deelname aan standpuntbepaling publiek beleid en lobbying

32
5, 7, 8, 10, 13, 16,
22, 25, 26, 27, 30

Productverantwoordelijkheid
PR6

Vrijwillige codes voor ethische fondsenwerving en voor
reclame en promotie
Economie

33

EC1

Directe economische waarden/omzet

40-45

EC4

Significante steun van de overheid

42, 45

EC7

Procedures voor lokale personeelswerving

33

Ngo sector supplementen
NGO1 Betrokkenheid belangrijkste doelgroep bij ontwerp en
uitvoering programma’s
NGO3 Systemen voor monitoring/evaluatie en lering trekken uit
programma’s
NGO4 Maatregelen om gender en diversiteit in programma’s te
integreren
NGO6 Processen om rekening te houden met activiteiten van
andere actoren
NGO7 Inzetten van personeel en middelen
NGO8 5 belangrijkste bronnen van financiering

33
33-34
34
34
34
34, 45

Contactpunt voor vragen over dit verslag: marc.despiegelaere@protosh2o.org - tel. 00/32/9/235 25 17
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PROTOS Benin
info.benin@protosh2o.org
PROTOS Ecuador
info.ecuador@protosh2o.org
PROTOS Haïti
info.haiti@protosh2o.org
PROTOS Oeganda
info.uganda@protosh2o.org
PROTOS Rwanda
info.rwanda@protosh2o.org
PROTOS Mali
info.mali@protosh2o.org
PROTOS Madagaskar
info.madagascar@protosh2o.org

Steun via TRIODOS-rekening 523-0803617-47

IBAN: BE22 5230 8036 1747 BIC: TRIOBEBB

PROTOS vzw
Flamingostraat 36
9000 Gent
tel: +32-9-235 25 10
fax: +32-9-225 66 07
info@protosh2o.org
www.protosh2o.org
ondernemingsnummer: 0417.299.047

