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Een sleutelfactor in dit proces is een inclusieve en duur
zame toegang tot water en waterdiensten en kwaliteits
volle sanering.

Protos versterkt het rechtvaardig, duurzaam en 
participatief waterbeheer en watergebruik. 

rechtvaardig  veronderstelt solidariteit onder alle 
gebruikers, waarbij iedereen recht heeft op voldoende 
water voor een gezonde menselijke ontplooiing.
duurzaam  streeft ernaar het beschikbare water zo goed 
mogelijk te gebruiken, zonder een hypotheek te leggen 
op de kansen van anderen en van het leefmilieu, nu en  
in de toekomst.
participatief  vereist de betrokkenheid van elk individu, 
elke gemeenschap en elke lokale autoriteit en dit met 
respect voor de gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen de 
geslachten.

Protos wil deze visie waar maken door:

-   participatieve en innovatieve ontwikkelingsprogramma’s 
te steunen, die tot doel hebben om de socio-economische 
situatie van de bevolking te verbeteren via een verbeterde 
toegang, het beheer, de verdeling, de valorisatie en het 
gebruik van water;
-   de samenwerking te bevorderen tussen alle betrokken 
partijen bij de planning en uitvoering van lokale 
ontwikkeling, met inbegrip van de organisaties uit de 
civiele maatschappij, de watergebruikers, de leveranciers 
en de plaatselijke besturen;
-   via pleitbezorging het debat over rechtvaardig, 
duurzaam en participatief waterbeheer en watergebruik te 
stimuleren. De ervaringen en de innovatieve oplossingen 
van Protos en haar partnerorganisaties kunnen dit debat 
voeden;
-   een hefboom te zijn: door het verstevigen van de 
capaciteiten, inzichten en positie van organisaties die 
het potentieel hebben om de opgedane kennis uit deze 
innoverende programma’s te vermenigvuldigen.

Visie • Missie
Protos draagt bij tot de ontwikkeling van de gemeenschappen in de wereld zodat ze, dankzij 
de sociale en economische verbeteringen,  zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien, hun 
weerbaarheid verhogen, zichzelf kunnen ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken.
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Voorwoord

  Over tot actie in 2016  

Antonique Koning Vincent Volckaert
Voorzitter	 	 Directeur	

Protos heeft in 2016 weer de daad bij het woord gevoegd.  
We hebben samen met onze partners praktische oplossingen 
bedacht en uitgevoerd die toegang tot drinkwater, basis
sanitair en water voor landbouw verzekeren. In 2016 ging 
de internationale gemeenschap over tot actie om de nieuwe 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen – de Sustainable 
Development	Goals of SDG’s – kracht bij te zetten. Protos is 
blij dat het verzekeren van toegang tot water en sanitair – 
voor iedereen overal – een aparte doelstelling is, nl. SDG 6.

In 2016 rondden we een strategische oefening af die ons 
goed positioneert om met partners in België, Afrika en 
LatijnsAmerika op een pragmatische en effectieve manier 
bij te dragen aan die doelstelling. Afgelopen jaar bereikten 
we met die samenwerkingsverbanden 172.888 mensen.

Met de SDG’s komen de globale agenda’s rond armoede
bestrijding en duurzame ontwikkeling samen. We denken 
niet meer in NoordZuidverbanden maar veeleer aan een 
globaal kader waarin de uitdagingen rond Integraal Water
beheer aangepakt kunnen worden.

Arnoud Lust droeg na zes jaar de taak van voorzitter van 
Protos over aan Antonique Koning. Wij allen zijn Arnoud zeer 
dankbaar voor zijn enthousiaste inzet en zijn strategische 
kijk op onze organisatie en zijn blij dat hij als lid van de Raad 
van Bestuur Protos zal blijven ondersteunen.

In 2017 startte Protos met een nieuw vijfjarenprogramma 
vol ambitieuze plannen. Dank aan iedereen die zijn steentje, 
of druppel, bijdraagt om deze te verwezenlijken.
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Kerncijfers 2016

landbouw
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71.517
personen
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Direct bereikte begunstigden in de partnerlanden
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programma’s
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Financieel Bestedingen

Aantal beheerstructuren 2014-2016
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Over de inhoud van dit verslag
Het	 geïntegreerd	 Protos-jaarverslag	 is	 opgesteld	 overeen-
komstig	 de	 nieuwe	 GRI	 Standards	 optie	 “Core”.	 GRI	 staat	
voor	 Global	 Reporting	 Initiative.	 “Core”	 is	 de	 verkorte	 versie	
aangewezen	voor	kleine	en	middelgrote	organisaties/bedrijven.

Het rapport bestrijkt de activiteiten van de Protosgroep  
wereld wijd en de sociale en milieuindicatoren van alle Protos
werknemers van het hoofdkantoor in Gent en de 6 overzeese 
kantoren en bijkantoren in 9 landen in ontwikkeling.

Voor GRI zijn 2 zaken essentieel:
• Het rapport moet de relevante en pertinente informatie 

(“materiality” volgens het GRIjargon) geven over de econo
mische, milieu en sociale impact van je activiteiten.

• Je intern en extern betrokkenen moeten de kans krijgen  
aan te geven welke informatie zij het belangrijkst vinden om 
te kunnen lezen in je verslag.

Protos organiseerde begin 2015 een bevraging over zijn 
relevantieindex. 85 respondenten gaven hun mening, onder 
wie 48 extern en 37 intern betrokkenen.
Dit rapport behandelt net zoals de vorige 2 jaren de top 5 
thema’s die de respondenten als de belangrijkste aangaven 
uit 18 mogelijke thema’s.

Een woordje uitleg bij deze top 5.
① Aantal	beheerstructuren	in	oprichting,	opleiding	en	functi-
onerend	(en	in	transitie	tot	een	autonome	en	zelfbedruipende	
structuur). Protos heeft er 3 jaar terug voor gekozen om samen 
met onze partners meer in te zetten op het vinden van aan de 
context aangepaste structuren voor het beheer van water
infrastructuur en van toepassingen van lokaal Integraal Water
beheer, en minder sterk in te zetten op infrastructuurwerken. 
Aangezien het opzetten van een duurzame structuur voor 
beheer een werk van lange adem is, werd besloten hierover te 
rapporteren bij het afsluiten van een programmacyclus. 2016 
was het laatste jaar van een 3jarige cyclus: we rapporteren 
dan ook voor het eerst over het aantal opgerichte, opgeleide 
en functionerende beheerstructuren die het lokaal beheer van 
de installaties ondersteunen en bepaalde deeltaken opnemen. 
Het betreft overkoepelende tweedelijnsstructuren die de 

lokale watercomités/gebruikerscomités ondersteunen in de 
uitbating en meestal het zwaardere onderhoud en de herstel
lingen voor hen organiseren; ze zijn essentieel om duurzaam
heid over de tijd te verzekeren.
Zie	 kerncijfers	 op	 de	 bladzijde	 hiernaast.	 De	 gedetailleerde	
resultaten	vindt	u	op	p.	25.

② Toegang	tot. Het aantal begunstigden die in het afgelopen 
jaar toegang kregen tot drinkwater of fatsoenlijke sanitaire 
voorzieningen, en het aantal mensen aan wie water voor 
landbouwdoeleinden beschikbaar werd gesteld.

③ Impact	 op	 ontwikkeling	 in	 ontwikkelingslanden. Wat is 
de impact van de Protosprogramma’s op de begunstigde 
bevolking? Hebben ze een beter leven? Zijn de mensen minder 
ziek? Gaan meisjes langer naar school omdat er een proper  
toilet is? Hebben ze meer inkomsten omdat ze minder tijd 
verliezen met water halen of omdat er meer opbrengst van de 
teelten is doordat er water beschikbaar is? Via getuigenissen 
geven we een indicatie van de bereikte impact van de 
programma’s van Protos en zijn partners.

④ Capaciteitsversterking	 van	 onze	 partners. Een van de 
kerntaken van een structureel werkende ontwikkelingsngo 
zoals Protos is het versterken van het kennen en het kunnen  
van de lokale actoren die hun rol moeten opnemen in water
beheer en beleid. Capaciteitsversterking is een lang proces en 
het meten met objectief verifieerbare indicatoren over 1 jaar 
tijdspanne is uiterst moeilijk. Maar via getuigenissen van deze 
partners kunt u te weten komen wat die capaciteitsversterking 
voor hen inhoudt.

⑤ Hoofdstrategieën. Protos heeft een aantal unieke hoofd
strategieën in zijn aanpak om zijn doelstellingen te behalen.  
De blauwe draad vanaf p. 8 geeft toelichting.

Naast deze gekozen top 5 vindt u nog een reeks standaard GRI
indicatoren: de GRIindex op p. 33 maakt u wegwijs.
Protos plant een nieuwe bevraging van zijn betrokkenen in 
functie van de nieuwe programmacyclus die start in 2017 en 
nu over 5 jaar loopt.
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De Algemene Vergadering keurde in juni 2016 een nieuwe tekst goed voor 
de missie en visie van Protos. De sleutelwoorden rechtvaardig, duurzaam 
en participatief blijven behouden, maar de klemtoon ligt nu evenzeer op 
waterbeheer als op watergebruik. De missie spreekt ook niet meer over 
Noord en Zuid, en sluit zo aan bij de globale agenda van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen.

  Visie en missie  

Protos verfijnde ook zijn ‘veranderingstheorie’. Daarin bepaal je met wie 
en hoe je de veranderingen en doelstellingen wil verwezenlijken die je in 
je missie formuleert. Protos versterkt nog meer de multipartijenaanpak 
waarin lokale overheden, gebruikers, dienstverleners, staatsdiensten 
van de water en sanitatiesector en de partnerorganisaties elk hun rol 
opnemen.

Op	de	heuvels	van	Ruterana	in	Rwanda	is	in	2016 
nog	veel	werk	verzet:	 

inrichting	van	de	terrasvelden,	aanplanten	van	bomen, 
vorming	aan	de	boeren	over	teelttechnieken,	
Integraal	Waterbeheer,	klimaatverandering,…

Velen zullen zich 2016 herinneren als een jaar van rampen en ter
reur. Die troffen niet alleen landen ver van ons bed, maar ook België: 
Wereldwaterdag 2016, op 22 maart, zullen we niet snel vergeten.

In de landen waar Protos actief is, sloegen ook natuurrampen toe.  
In Ecuador veroorzaakten meerdere aardbevingen veel menselijk 
leed en schade aan infrastructuur in de noordelijke kustzone. 
De orkaan Matthew raasde over Haïti, met slachtoffers, ziektes, 
hongersnood en veel schade tot gevolg.

Toch was 2016 ook een jaar van hoop: ondanks de terreur in België 
was de solidariteit groot met wat er elders in de wereld gebeurde 
en mocht Protos op de trouwe steun van zijn donateurs rekenen.

Protos slaat voor zijn werking in België 
nieuwe paden in. De werking in en met water 
bewuste gemeenten in Vlaanderen start met 
het nieuwe meerjarenplan 20172021.

Protos was actief betrokken bij een nieuwe 
opstelling bij Hidrodoe rond de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstelling SDG 6 en bij de 
Water.Wartentoonstelling. 2016 kende ook 
Werelddag Handen Wassen in Leuven met 
kersvers ambassadeur Martin Heylen en 
een groeiende belangstelling voor de Protos 
Cafés. Daar is iedereen welkom voor meer 
informatie over onze programma's.
Meer over onze werking in België op p. 19.

  België  

  Veranderingstheorie (Theory of Change)  
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Eind 2016 konden we terugblikken op een succesvolle afronding van onze programma’s in 
Rwanda. De doelstelling van ontwikkelingssamenwerking blijft zichzelf overbodig te maken 
door een duurzame basis te leggen en de partners zodanig te versterken dat ze zelfstandig 
verder kunnen. We hebben een lange samenwerking achter de rug met onze partners Coforwa, 
Ugama en het district Muhanga die nu verder kunnen werken zonder de steun van Protos. 
We volgen natuurlijk de verdere ontwikkelingen nog vanop een afstand. De evolutie van onze 
samenwerking in Ecuador stemt ook tot fierheid. Onze lokale medewerkers richtten in 2016 
een eigen organisatie op die vanaf 2017 zelfstandig en als partner van Protos de activiteiten zal 
voortzetten. Protos gaat Protos EC nog drie jaar ondersteunen via het meerjarenprogramma 
van de Belgische overheid. Bedoeling is dat de organisatie in aanmerking komt voor financiering 
van andere, meer lokale donoren en zo haar zelfstandigheid verzekert. 

Protos is een groot voorstander van uitwisselingen tussen landen en 
partners om van elkaar te leren, nieuwe ideeën aan te brengen en 
elkaars capaciteiten te versterken. Deze uitwisselingen gebeuren op 
kleine schaal, tussen 2 landen of 2 partners, maar af en toe komen 
verschillende partners samen. Zo vond in 2016 in Oeganda een in
tensief, maar erg leerrijk seminarie plaats over Integraal Waterbeheer 
met medewerkers en partners uit verschillende Protoslanden. 

De meerjarenprogramma’s die Protos bij de Belgische 
over heid indient, vormen al jaren een belangrijke  
basisfinanciering. Eind 2016 liep een 3jaren programma 
af en werd een nieuw 5jarenprogramma ingediend 
voor 20172021. Zowel de organisatie als het program
ma moet hierbij aan kwaliteitseisen voldoen. Er ging 
veel energie naar de extra stappen zoals screening van 
de organisatie, ontwikkeling van gemeenschappelijke  
contextanalyses, gemeenschappelijke strategische 
kaders, verkennen van pistes voor complementariteit 
en synergie met andere Belgische actoren,… Het resul
taat mag er zijn. Ondanks de onverwachte bij komende 
besparingen die de minister de sector voor 2017 oplegt, 
hebben we een solide financieringsbasis voor een kwa
liteitsvol programma.

  Meerjarenprogramma  

  Ontwikkelingssamenwerking is jezelf overbodig maken  

  Kennis delen  

Medewerkers	en	Protos-partners	bogen	zich	over	Integraal	Waterbeheer.
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  Alles is verbonden  

Protos wereldwijd

Wereldwijd is men zich bewust van het belang van drinkwater 
en sanitaire voorzieningen om een duurzame ontwikkeling 
mogelijk te maken. Dit kwam ook duidelijk naar voor bij de 
uitwerking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

(SDG’s) door de VN: SDG 6 richt zich 
specifiek op water, sanitair en hygiëne 
– en nog tal van andere aspecten met 
betrekking tot water.

De voorbije jaren steeg de toegang 
tot drinkwater fors, de Millenniumdoel
stelling werd zelfs gehaald. Maar wat 

sanitaire voorzieningen betreft is er een grote achterstand. 
Dit was een belangrijk thema op de Budapest	Water	Summit in 
november 2016. Aan het huidige tempo van engagementen en 
inspanningen zullen we er ondanks de vooruitgang niet komen, 
is de vaststelling. Meer middelen zijn nodig en de thematiek 
moet meer aandacht krijgen. De vraag klonk dan ook openlijk: 
“Hoe maken we het thema sanitatie meer sexy?”

Protos maakt ook deel uit van de groep SGD 6	European	NGO/
CSO, Europse ngo’s die het thema water sterker willen aan
kaarten bij de verschillende Europese niveaus en instanties.

De volgende pagina’s belichten aan de hand van enkele programma's de drie sectoren waarin Protos werkt:  
drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne, en water voor de landbouw.

Over al onze programma’s leest u meer op www.protos.ngo.

Deze groep wil door samenwerking en uitwisseling zijn leden 
versterken in hun gemeenschappelijke strijd voor drink
water en sanitatie. In 2016 werd een gezamenlijk document 
opgemaakt voor de Europese Unie die input vroeg van de 
civiele maatschappij over de toekomst van de Europese 
ontwikkelings strategie. Protos droeg bij aan het document en 
was medeondertekenaar.

De globale aanpak van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellin
gen focust op de linken tussen de verschillende doelstellingen. 
De doelen moeten samen aangepakt worden om ze efficiënter 
op te lossen. Zo wordt er regelmatig gesproken over de water
voedingenergienexus, een groep doelen met een logische 
interactie ertussen. Denk maar aan water voor de landbouw
productie, of aan diarree door vervuild water waardoor een 
ziek kind niet alle voedingselementen kan opnemen.

We zijn hoopvol, maar ons werk blijft nodig om water en 
sanitatie hoog op de agenda van de internationale, nationale 
en lokale platformen te houden. Gelukkig kan Protos samen
werken met een grote groep organisaties die een zelfde 
bezorgdheid hebben.
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In 2016 ondersteunde Protos in Mali 6 gemeenten bij de ondertekening 
van 29 contracten en de opvolging van de beheerstructuren.

Begin 2014 hadden we nog problemen met het 
opvolgen van de drinkwatersystemen.  
We kenden zelfs niet het precieze 
aantal ervan. We wisten niet hoe we als 
gemeente het beheer moesten opnemen. 
Protos ondersteunde ons daarbij.

Oumar Sidy Aly, 3e adjunct-burgemeester 
(Commune I Bamako)

"

"Dankzij de tools die Protos ontwikkelde kunnen we alles preciezer bijhouden: 
inventaris, reparatiekosten, de berekening van verlies op de leidingen... 

Wekelijks maak ik een overzicht voor de penningmeester.
Sékou Broulaye Keïta (foto), ontvangt de bijdragen van de 

drinkwatergebruikers in de wijk Sibiribougou in Bamako – zie p. 8.
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  Met een contract sta je steviger  
 MALI   De Malinese overheid verplicht gemeenten om het 
beheer van hun drinkwatersystemen over te dragen aan een 
beheerstructuur, als schakel tussen gebruikers en gemeente.  
In de praktijk is er echter een gebrek aan samenwerking tussen 
gemeente en beheerstructuur, en worden waterpunten vaak 
beheerd zonder contract of opvolging. De voorbije drie jaar 
zette Protos in op het versterken van beide partijen zodat ze 
effectief hun rol opnemen.

De blauwe draad verbindt de hoofdstrategieën die Protos volgt. 
De programma's geven een concrete illustratie over de wijze 
waarop we deze strategieën in de praktijk brengen.

LOKAAL BOUWHEERSCHAP - Protos kiest ervoor om de toekomstige eigenaar van de water infrastructuur van meet af aan als ‘bouwheer’ 
te beschouwen. De bouwheer heeft het beslissingsrecht over de planning, het type investering, de financiering, de aanwerving 
van een studiebureau of aannemer, het beheer,… De bouwheer moet het volledige proces sturen. Protos begeleidt hem daarin.

In	de	wijk	Sibiribougou	draait	het	beheer	op	wieltjes.
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In de wijk Sibiribougou van Bamako draait het beheer 
intussen op wieltjes. De wijk telt zowat 6.000 inwoners en 13 
publieke waterpunten. Eén daarvan, een waterreservoir met 
8 drinkwaterfonteinen, bedient de helft van de inwoners. Een 
vereniging van drinkwatergebruikers beheert het systeem. 
Haar leden zijn vrijwilligers die in nauw contact staan met 
de uitbaters en gebruikers van de drinkwaterfonteinen. 
Ze noteren de meterstanden, innen de bijdragen, doen de 
boekhouding en volgen de herstellingen op. De resultaten van 
3 jaar vormingen en ondersteuning mogen er zijn: door een 
beter financieel beheer kon de vereniging zelf investeren in  
2 nieuwe drinkwaterfonteinen, en een beter technisch beheer 
drukte de duur van de pannes.

Goed werkende gemeentelijke diensten zijn onontbeerlijk in  
dit succesverhaal. Zij volgen de beheerstructuren maandelijks 
op, en innen de gemeentelijke taks op water, die opnieuw in  
de drinkwatersystemen geïnvesteerd wordt.

Protos is actief in een beperkt aantal landen, waar gebrek aan toegang tot water en een slechte dienst
verlening factoren van onder ontwikkeling zijn. We ondersteunen er concrete projecten maar vooral ook 
de processen om tot een goed waterbeheer te komen. Dit gebeurt in samenwerking met lokale ngo's, 
gebruikersorganisaties, plaatselijke overheden en regionale staatsdiensten. Protos benadert water binnen 
de volledige context van een gemeenschap of een gebied, want water is slechts één van de vele domeinen 
van ontwikkeling. Een greep uit onze programma's:

Drinkwater
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  Herstellingswerken na de orkaan  

  Op maat van iedereen  
 MADAGASKAR   Een professioneel en duurzaam beheerd drinkwatersysteem, 
toegankelijk voor iedereen, dat was de uitdaging voor de landelijke gemeente 
Ampitatafika. Een deel van de inwoners was bereid om meer te betalen voor het 
water, als daar meer comfort tegenover stond. Maar uiteraard hebben ook de 
armste inwoners recht op betaalbaar drinkwater. Er werd een systeem uitgewerkt 
met drie niveaus van comfort:
• een privéaansluiting aan de woning. De gebruiker betaalt een kwart van de aan

sluitingskost en 0,3 € voor 1000 liter drinkwater;
• een privéaansluiting gedeeld door meerdere gezinnen. Ze betalen samen de

zelfde aansluitingskost en 0,15 € voor 1000 liter drinkwater;
• een privéaansluiting ingericht als een verkooppunt. De eigenaar/handelaar  

betaalt dezelfde aansluitingskost en 0,15 € voor 1000 liter drinkwater. De armste 
inwoners kunnen water kopen tegen 0,0003 € per liter, zonder dat ze een dure 
aansluitingskost moeten betalen. De winst op de verkoop is een kleine vergoe
ding voor de handelaar.

Deze 3 mogelijkheden met in totaal 500 aansluitingen komen tegemoet aan ver
schillende behoeften qua hoeveelheid, dienstverlening en gezinsbudget. Samen 
bedienen ze de volledige zone en alle inwoners. De vragen om nieuwe aansluitingen 
blijven komen.

 HAITI   Na de passage van orkaan Matthew in oktober 2016 
zijn de drinkwatersystemen in de gemeenten waar Protos 
actief is, al hersteld. De schade in Mersan, Marceline, Tuffet 
en Guilgaud was nochtans groot: terreinverzakkingen, gebar
sten leidingen, lekkende kranen… Nieuwe leidingen werden 
aangelegd waar nodig en 7.000 families beschikken opnieuw 
over drinkwater, enkel de afwerking moet nog gebeuren.

De schoollatrines hadden ook erg te lijden. Protos en lokale 
partner Haïti Futur werkten samen om de daken, deuren en 
leidingen te herstellen. Timmerlui kregen een opleiding om de 
daken van de toiletten meer bestand te maken tegen orkanen 
en aardbevingen. In 20 scholen werden ook de waterpunten 
hersteld. De lessen in de scholen zijn hervat en de leerlingen 
kregen vorming over het belang van een goede hygiëne, wat 
erg belangrijk is wanneer cholera op de loer ligt.

De blauwe draad verbindt de hoofdstrategieën die Protos volgt. 
De programma's geven een concrete illustratie over de wijze 
waarop we deze strategieën in de praktijk brengen.

Waterzuiveringstabletten	uitdelen	komt	eerst	bij	een	natuurramp.
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  MADAGASKAR    Meestal staat een stad, gemeente of drinkwatercomité in voor 
het beheer en de dienstverlening van drinkwaterpunten, maar dat verloopt 
niet altijd even succesvol. In Toamasina installeerde Protos met zijn partners 
de voorbije jaren een tiental openbare drinkwaterfonteinen bij privé
personen. De stad geeft hiervoor de toelating en de drinkwatermaatschappij 
hanteert het goedkopere tarief van een publieke drinkwaterfontein. De wijk 
Andranomadio kreeg zo in 2016 verschillende drinkwaterfonteinen.

De inwoners van een wijk bepalen samen met de gemeente wie een 
drinkwaterfontein mag beheren. Voor de uitbater is het water een bijkomend 
product in zijn of haar handelszaak, zoals een kruidenierswinkel, een bar of 
restaurant. De beheerder verzekert de dienst voor minstens enkele uren per 
dag en de verkoopprijs van het water ligt vast. De gemeente oefent controle 
uit en de beheerder engageert zich soms nog verder. Er was vraag naar een 
uitbreiding van de dienstverlening en een uitbater installeerde al een wasbak 
en voorziet ook een douche. Wateraansluitingen per huis zijn te duur voor de 
meeste mensen, maar zo beschikken ze toch over drinkwater mét een extra 
service aan een kleine prijs.

  Meer dan een drinkwaterfontein  

De	bevolking	helpt	bij	de	aanleg	van	het	drinkwaternet.
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  Een hoofdstuk afgesloten  
 ECUADOR   Protos en zijn lokale partner CEDIR werkten gedurende 9 jaar 
nauw samen met Saraguro, een gemeente in de bergen in ZuidEcuador. 
In die periode kregen 14.365 mensen toegang tot drinkwater, in 10 
scholen kwamen er sanitaire blokken, en er werden 800 badkamertjes 
gebouwd voor kansarme families. Maar Protos en CEDIR focusten zich 
niet louter op de uitbreiding van de infrastructuur. Veel aandacht ging 
naar vormingen over hygiëne, de organisatie van beheer en onderhoud, 
het bepalen van drinkwatertarieven en het opvolgen van de water
kwaliteit. Samen met het gemeentebestuur werd UMAPASA opgericht, 
een gemeentelijk drinkwaterbedrijf, en SIGAP, een digitaal platform om 
de drinkwatersector op te volgen. Saraguro beschikt nu over voldoende 
capaciteiten en politieke wil om de drinkwatervoorziening verder te  
verbeteren en de bestaande infrastructuren goed te onderhouden.

  Leren van elkaar  
 DR CONGO   In de provincie Ituri beheren de 
drinkwatercomités intussen 14 drinkwater
systemen, aangelegd door partner CIDRI 
en Protos. Die comités zijn door de grote 
afstanden en de slechte wegen vooral op 
zichzelf aan gewezen bij problemen. De 
bijeenkomst die Protos eind 2016 in Mahagi 
organiseerde voor vertegenwoordigers van  
19 comités was dan ook erg welkom. 
Gedurende enkele dagen konden ze hun 
situatie analyseren en ervaringen delen. Wat 
voor de ene een pijnpunt is – herstellingen, 
administratie, het werken met vrijwilligers, 
de financiële opvolging – kan voor de andere 
positief werken of aanleiding zijn voor een 
creatieve oplossing. Blij om de uitwisseling 
onder gelijkgestemden en met nieuwe ideeën 
op zak, keerde elk tevreden naar huis terug.

CAPACITEITSVERSTERKING - Door de decentralisatie die veel ontwikkelingslanden doormaken, moeten de gemeenten zelf 
o.m. de watervoorziening en irrigatie beheren. Veel overheden hebben echter nog te weinig ervaring; Protos ondersteunt 
hen bij deze opdracht. Ook bij drinkwatercomités, boerenorganisaties, lokale ngo’s, staatsdiensten en de lokale private 
sector werkt Protos aan deze capaciteitsversterking: ze gebeurt door vormingen, uitwisselingen, begeleiding,...
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  LEauCAL voor 20.000 mensen    BENIN    December 2016 betekende het einde voor het vernieu
wend programma LEauCAL. 4 jaar werkten Protos en zijn partners 
eraan, met fondsen van de Afrikaanse Bank voor Ontwikkeling, de 
Nederlandse WASHalliantie en de partnergemeenten.

Dankzij LEauCAL leerden de gemeenten een project leiden, van de 
formulering, over de aanbestedingen, de onderhandelingen met de 
geldschieters tot de rapporteringen en het omgaan met deadlines. 
De 9 gemeenten en een intercommunale zijn het er over eens dat 
de ervaring verrijkend was en dat een vervolg wenselijk is. In totaal 
zijn 67 waterpunten gebouwd of hersteld, er kwamen 12 EcoSan 
latrines en 5 drinkbakken voor het vee. LEauCAL bereikte 20.000 
mensen.

De gemeenten van de districten AtacoraDonga (noordwesten) 
konden de vorming en ondersteuning door Protos erg waarderen. 
Alle betrokken partijen erkennen nu beter het belang van een goede 
uitbating en onderhoud van de waterpunten. De gedecentraliseerde 
overheidsdiensten zijn zich nu bewust van hun rol als "coaches" 
voor de gemeenten. Zij kunnen de fakkel van Protos overnemen, 
mits de centrale overheid hun de nodige middelen verstrekt.

 ECUADOR   Het is een open deur intrappen: het heeft geen zin 100 drinkwatersystemen te bouwen en ze dan niet te kunnen 
opvolgen. In Ecuador bestaat nu een handige onlinetoepassing voor de gemeenten om hun drinkwaterinfrastructuur  
te beheren: SIGAP. De technische en sociale info wordt via een smartphone of tablet ingevuld in een fiche. Deze info wordt in 
een onlinedatabank gecontroleerd en verwerkt in grafieken en rapporten. 

In 2016 heeft ARCA, het nationale Agentschap voor controle van de waterkwaliteit, strenge eisen opgelegd aan de gemeen
ten. Zij moeten nu regelmatig de werking en de kwaliteit van de drinkwatersystemen op hun grondgebied monitoren en 
rapporteren. De meeste gemeenten hadden deze informatie niet beschikbaar. Dankzij SIGAP kan snel en eenvoudig aan ARCA 
gerapporteerd worden.

Cesar	 Piedra	 is	 ambtenaar	 van	de	gemeente	Gonzanama,	 en	 verantwoordelijk	 voor	 de	drinkwatervoorziening:	
“Dankzij	de	info	van	SIGAP	ken	ik	nu	veel	beter	de	problemen	rond	de	drinkwatervoorziening	in	mijn	gemeente.	
Bovendien	sta	ik	ook	meer	in	contact	met	de	beheerders,	de	drinkwatercomités.”

Drinkwaterpomp	in	Kouandé,	één	van	de	begeleide	gemeenten.
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  Nieuwe technologieën voor beter beheer  

MULTIPARTIJENWERKING - Ontwikkeling ontstaat door een samenspel van verschillende groepen en niveaus.  
Protos brengt alle partijen rond de tafel om tot een breed gedragen ontwikkelings plan te komen. Ook in de uitvoering en het beheer van de  
infrastructuurwerken moet iedere speler inspraak krijgen. Met deze aanpak stimuleert Protos het opnemen van verantwoordelijkheid,  
transparantie en samenwerking, basisvoorwaarden voor lokale democratie en deugdelijk bestuur.
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  Vernieuwde ruimdienst in Bamako 

Degelijke	beschermingskledij	is	onontbeerlijk	voor	de	ruimers.

 MALI   Sinds 2014 werkt het project ACASIA aan betere levensomstandig
heden voor 100.000 mensen in 9 wijken in Bamako. Bijzondere aandacht 
gaat naar de organisatie van duurzame ruimingsdiensten, die rendabel 
zijn voor de dienstverlener, en betaalbaar voor de klant.

In 2016 kreeg ACASIA een complementaire finan
ciering van het Nederlandse VIA Water, een fonds 
dat investeert in innovatieve oplossingen voor 
drinkwater en sanitatie. Met de technische onder
steuning van Practica Foundation werkt Protos aan 
de volgende innovaties:
• In de wijken waar Protos werkt is 35% van de 

gezinnen aangewezen op het onhygiënische 
manuele leegmaken van de latrineputten.

 Voor hen komt er een nieuwe ruimdienst die 
mechanische en manuele ruiming combineert 
en het slib ook wegvoert. 2 bestaande afval
bedrijven breiden hun activiteiten uit naar 
slib ophaling. Ze kregen een technische opleiding 
en werden uitgerust met een tractor, nieuwe 
pompen en het nodige beschermingsmateriaal.

• Er komt ook een app om de technische 
en financiële resultaten van de ruimers te 
monitoren, en zo hun rentabiliteit te verhogen.

• Een marketingcampagne zal de ruimdiensten 
promoten  bij de bevolking en de gezinnen zullen 
bij een callcenter terechtkunnen om uitleg te 
krijgen en de geschikte ruimdienst voor hun 
specifieke situatie te zoeken. 
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Onveilige sanitaire voorzieningen en slechte hygiënische gewoonten thuis of in de buurt van een drink
waterbron kunnen tot besmetting en ziektes leiden. Protos kiest voor een aanpak waarbij gedragsverandering 
centraal staat. Onze lokale partners promoten en geven vorming over hygiënische gewoonten zoals het 
systematisch gebruiken van een latrine, handen wassen, en proper drinkwater halen en op de juiste manier 
bewaren. Soms bouwen we latrines, maar vaak proberen we veeleer de vraag naar sanitaire voorzieningen 
in gemeenschappen te stimuleren en lokale bedrijfjes te ondersteunen om die vraag te beantwoorden. 
Verder begeleiden we lokale overheden om hun verantwoordelijkheden inzake sanitaire voorzieningen op 
te nemen. Een greep uit onze programma's:

Sanitaire voorzieningen en hygiëne
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  Toamasina test zuiveringsstation  

  Hygiëne mag iets kosten  

 MADAGASKAR   In Toamasina werkt Protos verder aan de  
‘sanitatieketen’: hoe de inhoud van latrines ophalen en 
behandelen. Midden 2016 ging het ecologisch zuiverings
station in zijn testfase. De 6 slibdroogbedden kregen een 
beplanting met een lokale rietsoort. Volgens een rotatie
systeem moeten 4 bedden of bassins in werking zijn, 
terwijl de 2 andere geleegd worden. De eerste 2 bevatten 
op dat moment 90 cm slib dat omgezet wordt in humus; na 
de lediging maakt men ze klaar voor een volgende cyclus.  
Na 3 maanden werking bereikte het zuiveringsstation een 
capaciteit van 5m³ slib per week en per bassin. Verschillende 
manieren zijn getest om het slib – gaande van vrij vloeibaar 
tot dik – in de bassins over te brengen en men noteerde 
telkens op welke manier de beplanting hierop reageerde.
Aquafin gaf advies over het ontwerp en evalueert straks de 
eerste resultaten.

 HAÏTI   In het zuidwesten bood Protos de kans aan lokale partners om projecten in te 
dienen ter (co)financiering. Zo konden ze leren hun rol van bouwheer goed op te nemen.

De gemeente Camp Perrin diende in 2016 een project in voor de bevordering van de 
hygiëne op de centrale markt: een verbeterd latrineblok en de bouw van een slacht
bank voor de slagers. Tot nu toe werden de dieren op de grond of op een tafeltje  
geslacht, in onhygiënische omstandigheden. De slagers betalen nu voor het gebruik van 
het slachtblok: 1,40 euro voor een koe, 0,70 euro voor een varken en 0,35 euro voor 
schapen en geiten. Ze krijgen daarvoor ook een hygiënecertificaat van de gemeente. Het 
toiletgebruik kost 0,07 euro per keer. Met de inkomsten wil men alles netjes houden.

In augustus 2016 werd alles in gebruik genomen. De aangekondigde tarieven, vooral die 
voor het gebruik van de toiletten, zijn niet met applaus ontvangen. De tijd zal uitwijzen 
of deze maatregel het gebruik van de toiletten doet verminderen of net vermeerderen. 
Veel zal afhangen van de manier waarop wordt schoongemaakt, en of de toiletten dus 
uitnodigen tot gebruik.Deze	situatie	behoort	tot	het	verleden.
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Verschillende	manieren	zijn	getest	om	het	slib	over	te	brengen	in	de	bassins.
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Protos begeleidde de stad in deze testfase van uitbating van het station. Nu moet Toamasina beslissen over het beheer van het 
zuiveringsstation, op basis van de tussentijdse resultaten: gaat de stad dit zelf beheren of uitbesteden aan een dienstverlener? 
Wordt vervolgd…
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ACTIE-ONDERZOEK is een aanpak waarbij men onderzoek en actie combineert. Het onderzoek leidt tot een beter begrip van het 
probleem, daarna kan men een aangepaste oplossing uitwerken en toepassen. Centraal binnen het actie-onderzoek staat de participatie 
van ieder die met het probleem te kampen heeft. Het documenteren en verspreiden van de geleerde lessen vormt het sluitstuk.

Een betere gezondheid hebben, dat motiveert mensen om de handen te wassen voor de 
maaltijd, om op een hygiënische manier om te gaan met drinkwater, en vooral: om een 
latrine te bouwen en niet meer in ‘de bosjes’ je behoefte te doen.

Ongeveer 2,5 miljard mensen hebben geen sanitaire basisvoorzieningen en zowat een 
miljard mensen doen hun behoefte in de open lucht. Dit vormt een zware bedreiging voor 
de gezondheid en het leven van hele gemeenschappen. Daarom promoten overheden en 
internationale organisaties de ATPCmethode, of Assainissement	Total	Piloté	par	 la	Com-
munauté: de hele gemeenschap neemt het heft in handen om de sanitaire toestand te 
verbeteren. Protos werkt met deze methode in Oeganda, Mali, Benin en Madagaskar, 
met wisselende resultaten. Zo bleek in 2015 dat in Mali slechts 3 van de 9 gemeenten hun 
statuut van ‘vrij van ontlasting in de openlucht’ konden behouden. Een enquête onder 
Protoscollega’s peilde daarom naar (de)motiverende factoren, obstakels en hefbomen 
om met ATPC te werken.
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Als	een	dorp	het	statuut	'vrij	van	ontlasting	
in	de	openlucht'	krijgt,	is	het	feest.
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Inzicht in het verband tussen goede hygiënische 
gewoonten en gezondheid is een belangrijke 
stimulerende factor. Zo had het dorp Kayinja 
(Oeganda) in 2010 zwaar te lijden onder een 
choleraepidemie. Dankzij ATPC veranderde de 
situatie in het dorp grondig. Niemand wil nog 
terug naar ‘vroeger’.

  Enquête peilt naar obstakels en hefbomen ATPC  

Welke	types	latrines	bestaan	er?

Sociale druk en controle hebben een positieve invloed: iedereen doet mee en 
er is een gedeelde verantwoordelijkheid. Een comité volgt de situatie op en 
sanctioneert zelfs waar nodig. In Mali kan iemand van een ATPCdorp een boete 
krijgen als hij of zij betrapt wordt op onhygiënische praktijken.

Aangepaste en betaalbare oplossingen – met lokale materialen – over halen 
mensen om een latrine te bouwen. In de binnendelta van de Niger bijvoorbeeld 
(Mali) storten gewone latrines in, doordat het grondwater vrij hoog komt. Lokale 
metselaars vonden technieken om de kuip van de latrines te verstevigen.

Het financiële plaatje kan demotiverend werken. Protos kiest er daarom voor om 
de latrines gedeeltelijk te subsidiëren, zodat ze ook haalbaar zijn voor de armere 
gezinnen.
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  Een stapje hoger op de sanitaire ladder  
  BENIN    Iedereen een toilet, en volgens ieders portemonnee, is het uitgangspunt van een 
nieuwe strategie in Dogbo, een gemeente in ZuidBenin. De overheid promoot ATPC – zie 
hiernaast – maar verbiedt hierbij subsidies aan de gezinnen om een latrine te installeren. 
De armste gezinnen gebruiken daarom vaak slechte materialen, waardoor de latrines snel 
in verval geraken. Protos zet nu in op sociale marketing, een techniek om maatschappelijke 
veranderingen te realiseren, zoals op het gebied van hygiënische gewoonten.
Protos en zijn partners verdiepten zich in de materie met als resultaat een ‘SaniMarché’ op 
de marktplaats in Dogbo, i.s.m. Roeselare en met de steun van de provincie WestVlaanderen. 
De mensen kunnen er terecht voor informatie en advies, ze kunnen modellen van latrines 
bekijken en ook zeep, chloor of onderhoudsproducten kopen. En belangrijk: er is voor elk 
budget wat wils… 

  Aan tafel !  
 MADAGASKAR   De gemeente Ampitatafika ligt 
halverwege tussen de hoofdstad Antananarivo en 
de stad Anstirabe. Het is een favoriete stopplaats 
voor reizigers die een hapje willen eten. Er zijn dan 
ook vele eethuisjes. Protos werkte hier met zijn 
partner AMI aan sensibilisering rond hygiëne bij de 
restauranthouders. De hongerige bezoekers kunnen 
nu bij het binnenkomen hun handen wassen. Een 
ander probleem was het gebrek aan een openbaar 
toilet. Het project AGEAA (toegang tot en beheer 
van water en hygiëne in het district Antanifotsy) kon 
hier op vraag van de burgemeester op inspelen. Bij 
de viering van de Werelddag Handen Wassen op 19 
november werden de latrines in gebruik genomen.

Handen	wassen	voor	het	eten.
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Traditionele gewoonten blijken vooral In Benin hardnekkig te zijn: waarom je gewoonten 
veranderen als het al generaties lang zo gebeurt? Sensibilisering die inspeelt op afkeer moet 
het tij keren: je eet toch niet van een bord dat – via je handen – besmet is met uitwerpselen?

Een kantenklare methode bestaat dus niet: organisaties als Protos moeten blijven zoeken 
naar strategieën en deze aanpassen aan de lokale context. Aangezien gezondheid de 
belangrijkste motiverende factor blijkt te zijn, moeten we vooral daar op inzetten.

Welke	types	latrines	bestaan	er?
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  OEGANDA    In Mpanga Falls  bij Lake George  startte Protos 
in 2014 een programma binnen het kader van Integraal  
Waterbeheer (IWB) om het kwetsbare ecosysteem te bescher
men waarin de met uitsterven bedreigde palmvarens (cycads) 
groeien. Sensibilisering was belangrijk: de mensen moesten 
eerst begrijpen waarom de oeverzones zo speciaal zijn en 
waarom ze hun activiteiten daar moeten beperken.

  Win-win  

Het	vee	heeft	nu	een	aparte	drinkplaats.
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GLOCALISATIE - Protos geeft de watergebruikers en -beheerders een stem in de gemeentelijke en provinciale debatten, en draagt 
hun voorstellen tot de verbetering van het waterbeheer uit tot op nationaal en internationaal niveau. Ook omgekeerd vertaalt Protos 
de nationale beslissingen en voorstellen naar de lokale watergebruikers en beheerders. Protos noemt deze wisselwerking glocalisatie.

Furugyensi	Kakuhikyire,	voorzitter	drinkwatercomité:
“De	pomp	spaart	ons	tijd,	we	moeten	
niet	meer	met	ons	vee	heen	en	terug	
langs	het	steile	pad	naar	de	rivier.”

Vóór de start van het programma lieten de boeren hun vee 
drinken aan de oevers van de Mpangarivier. Ze daalden de 
vallei af, dwars door de zone waar de palmvarens groeien. 
Mens en dier vertrappelden zo de planten. Beschermd of 
niet, dit gebied werd gewoon beschouwd als graasvlakte met 
kwalijke gevolgen zoals het afbranden in het droogseizoen. 
Protos installeerde in 2016 een waterpomp, aangedreven door 
de kracht van de rivier, die het water via leidingen 130 meter 
hoger brengt. Het was een hele uitdaging, maar intussen stuurt 
de pomp 30.000 liter per dag de heuvel over. Daar is nu een 
drinkplaats voor het vee, een opslagtank, en een overloop 
zorgt voor irrigatiewater. Eerder kwam er al een beschermde 
bron voor drinkwater.

In het nationale Oegandese beleid rond IWB erkent men de 
aanpak per stroomgebied zoals Protos die voor Mpanga toe
paste, als dé manier om de natuurlijke rijkdommen te beheren. 
Het Ministerie van Water en Milieu organiseert nu trips naar 
dit afgelegen gebied om deze aanpak voor te stellen aan zijn 
personeel en andere belangengroepen.

Water voor de landbouw
Protos werkt in een aantal landen mee aan de verbetering van de toegang tot en het beheer van water voor 
de landbouw. De interventies in deze sector gebeuren steeds in samenwerking met lokale boerengroepen en 
lokale besturen. Ze kunnen variëren van heel klein tot zeer grootschalig en complex. Integraal Waterbeheer 
is voor Protos de leidraad binnen de landbouw, evenals het concept duurzame en biologische landbouw. 
Door de klimaatverandering is deze aanpak immers meer dan noodzakelijk. Een greep uit onze programma's:
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  Een pakketje zelfvertrouwen  
  BURUNDI    In 2016 kregen in Isale 50 kwetsbare gezinnen met een weduwe als gezinshoofd een pakket middelen die passen 
binnen Integraal Waterbeheer: een groentetuintje, een compostbak, een efficiënt werkend kookvuur, een EcoSanlatrine, een 
regenwatertank en een geitje of een konijn. Protos en zijn partner AVEDEC organiseerden ook vormingen en sensibilisering.

Dit pakket creëerde een gevoel van verbondenheid: de vrouwen vonden mekaar spontaan en volgden samen een basisopleiding 
‘handel en financiën’. Dit gaf hen een duwtje in de rug om het heft in eigen handen te nemen. De resultaten van de periodieke 
evaluaties waren verrassend. Het leven van deze vrouwen is er merkbaar op vooruit gegaan. Van de 50 vrouwen hadden er 46 
effectief een economische activiteit gestart. 33 vrouwen hebben geiten gekocht, 18 vrouwen kochten een varken, 6 hebben 
hun huis gerenoveerd. Verschillende vrouwen hadden geld voor iets extra’s omdat ze de basis kosten voor voeding, school en 
gezondheid vlotter konden betalen. Zie ook p. 18.

INTEGRAAL WATERBEHEER (IWB) beoogt een socio-economische ontwikkeling van de huidige en toekomstige generaties, zonder de ecologie 
in gevaar te brengen. Binnen IWB bekijkt men de verschillende aspecten van water in een bepaald gebied. Vaak is dit gebied een stroomgebied 
of een vallei, maar het kan ook een gemeente zijn. Alle betrokkenen analyseren samen de verschillende functies van het lokaal beschikbare 
water (als drinkwater, voor landbouw,...) en trachten tot een consensus te komen over het duurzaam gebruik en de bescherming ervan.

GENDER EN INCLUSIE - Bij waterschaarste krijgen vrouwen en kansarme groepen snel te maken met uitsluiting. In een inclusieve aanpak 
krijgen hun ervaringen en verwachtingen een plaats in de planning en de uitvoering van de programma’s, maar ook in het beleid. Dit verhoogt 
niet alleen de duurzaamheid van de programma’s, maar promoot ook gelijkwaardigheid binnen organisaties, gemeenschappen en families.

  HAÏTI    Voedselonzekerheid, bodemerosie, ontbossing, slechte hygiënische gewoonten, natuurrampen en sterke droogte komen 
zowel in kleinere als grotere stroomgebieden voor. Sinds 2013 worden in het stroomgebied rond Matha (50 km²) de principes van 
lokaal Integraal Waterbeheer toegepast. Na 3 jaar zijn de ervaringen verzameld, o.m. via interviews met de boeren. In het grotere 
stroombekken van Moustiques (222 km²) kunnen deze nieuwe inzichten ongetwijfeld een bredere toepassing vinden.

Landbouw is voor dit gebied van vitaal belang, maar wordt niet altijd op een duurzame manier uitgevoerd. Men zoekt er continu 
naar technische, financiële en economische verbeteringen. 35 boerenfamilies in Matha kregen vorming over bodembeheer, ver
sterking van de hellingen tegen erosie, groenteteelt en de productie van organische meststoffen. Er werd een plantenkwekerij 
opgezet om sinaasappel, avocado, papaja, kokosnoot en koffie te verbouwen. Er kwamen 15 EcoSantoiletten, waardoor de 
hygiëne verbeterde.

Stefen	Regis,	landbouwer	in	Matha:	“De	grond	is	hier	erg	warm	en	van	april	tot	juli	is	de	droogte	extreem.	Dankzij	de	 
grachten	die	we	 in	de	heuvels	maakten,	heb	 ik	dit	 jaar	 toch	een	mooie	 landbouwopbrengst.	Via	het	pilootproject	
kregen	we	ook	11	papajaplanten,	de	opbrengst	hiervan	verkopen	we.	Dankzij	de	vormingen	en	werken	van	het	
beheercomité	is	de	kwaliteit	van	de	bodem	verbeterd.	De	aarde	leeft	hier	opnieuw	en	is	cultiveerbaar.”

  “De aarde leeft opnieuw”  
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Een partner van Protos moedigde ons aan om ons met de vrouwen te verenigen.  
Eerst durfde ik niet goed, maar nu voel ik me prima in de vrouwenorganisatie. Ik kon een 

krediet krijgen om een groentehandeltje te beginnen op de markt van Mucungwe.  
Met de inkomsten kan ik de school van mijn drie kinderen betalen. Ook de info over 

hygiëne is interessant. Het is nu altijd proper in en rond mijn huis, en ik zorg er voor dat ik 
er netjes bij loop wanneer ik mijn groenten ga verkopen. Ik ben zekerder van mezelf!

Cassilde Manirakiza, weduwe sinds 1997, over de activiteiten van Protos de afgelopen 3 jaren  
in de gemeente Isale, Burundi.

"
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De waterhoeveelheid in de wereld is eindig, en door onze toenemende consumptie, de bevolkingsgroei en de klimaatver
andering komen de watervoorraden onder druk. Direct water is het water dat we in Vlaanderen gebruiken en vervuilen om 
te drinken, te koken, ons te wassen,… én om goederen of diensten in Vlaanderen te produceren. Indirect water wordt in 
een ander land gebruikt en vervuild om goederen of diensten te produceren die we in Vlaanderen invoeren en gebruiken.  
Ons consumptiepatroon bepaalt via indirect watergebruik mee de mate waarin andere landen over water kunnen beschik
ken voor hun ontwikkeling.

In het meerjarenprogramma 20172021 werkt Protos in Vlaanderen rond een bewuster en kleiner direct en indirect water
gebruik in 5 gemeenten: Roeselare, Kortrijk, Merelbeke en Bierbeek zegden al toe. Deze gemeenten en de scholen in deze 
gemeenten zullen een traject doorlopen van bewustmaking, concrete acties en verankering in het beleid. Middenveld
organisaties en bedrijven worden actief betrokken en de bevolking wordt gesensibiliseerd. Deze partners met complemen
taire expertise werken mee: Ecolife, Djapo, VVSG, VITO / Vlaams Kenniscentrum voor Water en de watermaatschappijen.

Protos werkte mee aan de expo Water.War die in het voorjaar 2016 liep in de Budafabriek in 
Kortrijk. Water.war toonde utopische en realistische oplossingen van nationale en internationale 
kunstenaars, wetenschappers, ondernemers en actieve burgers rond zeven watergerelateerde 
thema’s: vervuiling, commercialisering, transport, noord/zuid, klimaatverandering, landschappen & 
infrastructuur en voedsel & energie.

Wat krijg je als je volgende uitspraken van kindjes verbindt?
Pablo	uit	Ecuador:	“iedereen	een	toilet”
								Ronil	uit	Haïti:	“veilig	water,	overal,	altijd	en	voor	iedereen”	
Omrita	uit	India:	“de	riool	is	geen	rivier”

Toutouba	uit	Mali:	“samenwerken	over	watergrenzen	heen”
Oscar	uit	België:	“water	sparen	om	te	delen”
							Siima	uit	Oeganda:	“als	wij	voor	de	natuur	zorgen,	zorgt
	 	 de	natuur	voor	ons”

Jawel, je realiseert samen de Duurzame Ontwikkelingsdoel
stelling nr. 6 en benadrukt zowel de nationale als de inter
nationale invulling ervan, dankzij de samenwerking van de 
Protoskindjes uit diverse landen.
Zelf	spelen?	Hidrodoe	-	Herentals	-	www.hidrodoe.be

©
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Al	spelend	het	thema	water	ontdekken.

  Nieuwe speelstand in Hidrodoe  

  Waterbewuste gemeenten  

  Water.War  

Protos in België
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Protos in kaart

België

Madagaskar

Mali

DR	Congo

BeninEcuador

Haïti

Oeganda
Rwanda
Burundi

België
 Kantoor  Gent   Medewerkers  17   Partners  Solidagro – Iles de Paix – Milieuzorg op School – GoodPlanet Belgium – COREN
 Inhoudelijke en technische ondersteuning landenkantoren – pleitbezorging – kennisuitwisseling en beheer – 
externe relaties en communicatie – netwerking – mondiale vorming – fondsenwerving – administratief en financieel beheer.

Benin
 Kantoor  Cotonou   Antennes  Natitingou – Lokossa   Medewerkers  18   Partners  13 gemeenten – PNE – DEDRAS – URCooPMA.
 Donoren  DGD – Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (BFVZ) – EU – Facilité africaine de l'eau via BAD – Provincie 
WestVlaanderen – Provincie VlaamsBrabant – Stichting Gillès – ICCO/WASH Alliantie – IMDC en de Vlaamse Overheid via 
het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) – Ghent Dredging – Nature Solutions – QinetiQ Spaces  
via Music for Life – Woord & Daad NL – Rijkswaterstaat Zee en Delta NL – Genootschap Land, Natuur en Water – privégiften.

  Mono/Couffo en Atacora/Donga

Ecuador
 Kantoor  Cuenca   Antennes  Saraguro – Esmeraldas   Medewerkers  8   Partners  CEDIR – SENDAS – CEFODI – Tweedelijnsstructuren  
en de drinkwatercomités – Gemeentebesturen – APROCA – APROCAM en APROCAR (associaties van cacaoboeren) – 
PRODUCORGANIC – UOPROCAE – Provincie OostVlaanderen  Donoren  DGD – Provincie OostVlaanderen – Gemeente Berlare 
– Gemeente Bierbeek – Ecobeton Water Technologies – KrisKras – TREVI – CoValent via Ondernemers voor Ondernemers –  
Nando Peretti Foundation – diverse giften n.a.v. de aardbeving. 
             Zuidelijke Andes: Quilanga – Gonzanama – Oña – Saraguro; Kustzone: Muisne, Atacames en Rioverde (provincie Esmeraldas) 

  Zuidelijke Andes: Quilanga – Gonzanama – Oña – Saraguro
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Haïti
 Kantoor  PortauPrince   Medewerkers  14   Partners  SOE – AHAAMES – ODRINO – CUSIC – UDECOBEL – DDA – CBVRM
 Donoren  DGD – 11.11.11 – FARYS en Vlaamse Overheid via het VPWvO – Havenbedrijf Gent en IPTE Factory Automation NV via 
Ondernemers voor Ondernemers – UEBH – Music for Life deelnemers via Koning Boudewijnstichting (KBS) – diverse giften n.a.v.
orkaan Matthew.
              Camp Perrin – Belladère – Moustiques
   Belladère – Moustiques

Madagaskar
 Kantoor  Antananarivo   Medewerkers  9   Partners  FIKRIFAMA – AMI (Association Miarintsoa) – TSINJO
 Donoren  DGD – EU – DDFiP HauteGaronne – Provincie Limburg – Aquafin en Vlaamse Overheid via het VPWvO – 
Nationale Loterij – Renotec, Denys en Algemeen Fonds via Ondernemers voor Ondernemers – Arcelor Mittal, Umicore, Siemens 
en individuele sponsers via 20 km Brussel door Ondernemers voor Ondernemers – Music for Life deelnemers via KBS – SEDIF – 
Gemeente Ranst – HidroPLUS/PIDPA.

  Toamasina – Atsimondrano en Arivominano – Antanifotsy

Mali
 Kantoor  Bamako   Antennes  Sévaré – Nioro du Sahel – Nara (sousantenne)   Medewerkers  21   Partners  Gemeenten – AMASBIF – 
COPIDUC – PNE – ADECB – KARED – CEPAP – CESPEEDA – AFAD – Action Mopti – Practica Foundation
 Donoren  DGD – BFVZ – UNICEF – EU – Aqua for All/VIA Water NL – Aquafin en Vlaamse Overheid via het VPWvO – 
Willemen Groep via Ondernemers voor Ondernemers – Association SudNord – Familie en vrienden Elise Delsaerdt – 
Lindemans vrienden – Atlas Copco en zijn personeel via Water for All – VPK Paper – HerboschKiere – Stichting Elisabeth & 
Amélie via KBS – privégiften. 
             Bamako, Cercles de Nara et Nioro du Sahel, regio Mopti

Rwanda - Burundi
 Kantoor  Kigali (Rwanda)   Antenne  Bujumbura (Burundi)   Medewerkers  10
 Partners  COFORWA – UGAMACSC – District Muhanga (Rwanda) – AVEDEC (Burundi).

  District Muhanga (Rwanda) – Provincie Gitega en Bujumbura rural (Burundi)

Oeganda - DR Congo
 Kantoor/Antenne  Fort Portal (Oeganda)   Medewerkers  4
 Partners  JESE – Tooro Botanical Gardens (Oeganda) – CIDRI (DR Congo).
             District Kamwenge – River Mpanga Catchment – Lake George Basin (Oeganda) – Ituri (DR Congo)

 Donoren Rwanda - Burundi - Oeganda - DR Congo  DGD – EC – Provincie OostVlaanderen – Provincie Antwerpen – Vlaamse Overheid,  
De Watergroep, FARYS en Antea Group via het VPWvO – ACLVB/CGSLB via Sociaal Fonds Voeding VIA – Duror N.V. via 
Ondernemers voor Ondernemers – HidroPLUS/PIDPA – Nando Peretti Foundation – LIONS Service Gent Scaldis – privégiften.
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Sociaal en milieuverslag

Toelichtingen bij de sociale, milieu- en maatschappelijke indicatoren

Voor het 8e	jaar	op	rij	brengt	Protos	een	sociaal,	milieu-	en	maatschappelijk	verslag	uit	voor	de	gehele	Protos-groep.
Dit	gebeurt	voor	de	1e	maal	volgens	de	nieuwe	GRI	standards.
Voor	een	overzicht	verwijzen	we	naar	de	GRI-index	op	p.	33.
De	uitgebreide	tabellen	met	de	sociale	en	milieu-indicatoren	vindt	u	op	de	website	onder	de	knop	publicaties/jaarverslag.	
Hieronder	volgt	bijkomende	informatie	of	een	korte	toelichting	bij	een	aantal	indicatoren.

GRI 102-41 Per 31/12/2016 valt 30,4% van de werk
nemers onder P.C. 329.01: dit zijn de werknemers van 
het hoofdkantoor in Gent en de expats.

GRI 102-9 Leveringsketen. Het aankoopbeleid vindt  
u op de website.

GRI 102-11 Voorzorgsprincipe. Aangezien Protos in  
een aantal fragiele staten werkt, is de veiligheid van 
ons personeel een permanent aandachtspunt. De 
landenvertegenwoordiger heeft continu een infor
matie lijn met het internationaal opvolgings systeem in 
het land dat een overzicht geeft van incidenten en van 
onveilige en te mijden plaatsen. De landenvertegen
woordiger rapporteert belangrijke incidenten binnen 
de 24 uur. Bij onlusten of opstanden beslist hij/zij  
in samenspraak met de directeur om de werknemers 
tijdelijk niet meer in het veld te sturen. Bij hevige  
onlusten kan beslist worden om personeel tijdelijk 
terug te trekken uit de onveilige inter ventiezone.

GRI 102-12 Onderschreven charters en principes.  
Als lid van de koepels heeft Protos respectievelijk het 
handvest van 11.11.11 en het politiek charter van 
CNCD11.11.11 ondertekend. Protos tekende in 2016 
ook het SDGcharter van minister De Croo.

GRI 401-1 Personeelsverloop. Veel werknemers 
in landen in ontwikkeling hebben een arbeids

Organisatieprofiel en sociale gegevens
GRI 102-8 Protos voerde in 2016 zijn activiteiten uit met 94,29 VTE 
(Voltijds Equivalent, gemiddeld in 2016) of 92 personen (op 31/12).
Dit is minder dan de vorige jaren maar resulteert uit de bewuste keuze 
om vooral in Haïti een aantal taken toe te vertrouwen aan de partners.

In 2016 mocht Protos rekenen op gratis inzet van 153 vrijwilligers: zij 
vertalen, zij schrijven korte artikels voor de Protos en 11.11.11website 
en zij helpen bij sensibiliserende acties voor het brede publiek in België.

Aantal werknemers per afkomst op 31 december

West-Europees Lokaal      Totaal
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overeenkomst die gekoppeld is aan de duur van 
een programma of project. Zo verlieten in 2016 
voornamelijk in Haïti en Mali een aantal werknemers 
de organisatie: 6 op het totaal van 23,2. In Rwanda 
kon Protos zijn activiteiten voorgoed toevertrouwen 
aan zijn sterke partners: 2 collega’s verlieten de 
organisatie; een 3e nam een nieuwe uitdaging op in 
Oeganda. Conform de arbeids wet geving moeten wij 
collega’s die een nieuw arbeidscontract krijgen omdat 
de werkplek of de arbeidsduur verandert zowel bij 
uitgetreden als bij ingetreden werknemers registreren: 
er waren 5 dergelijke gevallen in 2016.

GRI 404-3 % medewerkers die een functionerings-
gesprek kregen: 59,7%. Dit blijft een verbeterpunt!

Materiële aspecten en grenzen
GRI 102-45 Afbakening financieel verslag voor 
entiteiten.

GRI 102-46 Proces voor bepalen inhoud en aspect 
grenzen. Dit geïntegreerd jaarverslag bestrijkt de 
financiële resultaten alsook de sociale en milieu
gebonden gevolgen van alle activiteiten van de 
eigen werknemers van de gehele Protosgroep: van 
het hoofdkantoor Gent, de 6 overzeese kantoren en 
bijkantoren in 9 landen in ontwikkeling. De sociale  
en milieuimpact gerelateerd aan de activiteiten van 
onze uitvoerende partners vallen buiten de scope van 
dit verslag.

GRI 102-47 Voor de bepaling van de inhoud en de 
aspecten (thema’s) verwijzen we naar p. 3.

GRI 102-48 Het was niet nodig informatie van voor
gaande jaren te herwerken.

GRI 102-49 Er is geen verandering in de manier van 
rapporteren over de lijst van relevante informatie 
vermeld op p. 3.

Verslagparameters
GRI 102-50 /-51 /-52
Dit jaarverslag slaat op de periode 01/01/201631/12/2016. Het vorige 
jaarverslag werd gepubliceerd n.a.v. de Algemene Vergadering (AV) van 
18/06/2016. Protos brengt elk jaar een jaarverslag uit n.a.v. de AV in de 
maand juni.

GRI 102-53 Contactpunt voor dit verslag. Zie p. 33.

GRI 102-56 Externe verificatie. Enkel de jaarrekeningen en balans zijn 
extern geverifieerd.
Wat betreft GRI kiest Protos voor de “In accordance with GRI Standards: 
option Core”.

Bestuur
Zie website.

Toelichting bij de milieuindicatoren
Voor het totaal verbruik aan materialen (papier, printercassettes), energie, 
waterverbruik en mobiliteit in alle kantoren en van alle personeel verwijzen 
we naar de uitgebreide tabel op de website.

Protos berekent jaarlijks op basis van de mobiliteit per vervoermiddel en 
het energie en papierverbruik zijn totale CO2emissie.

GRI 305-1 Indirect energiegebruik door mobiliteit.
In het woonwerkverkeer van het personeel tewerkgesteld in Gent merken 
we een verdere gevoelige verschuiving naar openbaar vervoer en fiets.

20.008km/jr

4.231 km/jr

4.388km/jr

2.701 km/jr

tram/bus
142.282km/jr

62.224 km/jr

trein
34.972 km/jr

65.636km/jr

auto
2016

16,1 VTE

2007
11,8 VTE

Woon-werkverkeer werknemers hoofdkantoor Gent
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Gemiddelde CO2-uitstoot in kg per VTE
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GRI 305-4 Totale emissie van broeikasgassen.
Er is een forse stijging van de emissie per VTE na een continue 
daling tot 2015 t.o.v. het referentiejaar 2009.
De hoofdredenen zijn:
• Meer vliegtuigkilometers: enerzijds door de organisatie van 

een uitwisselingsseminarie in Oeganda voor medewerkers 
en partners over Integraal Waterbeheer en anderzijds door 
7 vluchten gekoppeld aan uitwisselingen tussen partners uit 
landen in ontwikkeling en Vlaamse wateractoren. Dit komt 
wel sterk de capaciteitsversterking van deze partners ten 
goede.

• Er zijn ook meer vliegtuigkilometers doordat de jaarlijkse 
uitwisselingsweek voor de landenvertegenwoordigers in 
2016 in januari plaatsvond en niet kon gekoppeld worden 
aan het vliegtuigticket van de zomervakantie.

Toelichting bij de maatschappelijke indicatoren en 
bijkomende ontsluitingen voor de NGOsector
GRI 205-2 Communicatie en vorming over anti-corruptie-  
en fraudepolitiek.
Voor het beleid: zie website.
Bij indiensttreding krijgen nieuwe werknemers een vorming 
op basis van het Vademecum waarin de politiek en goede 
praktijken beschreven staan.
Het percentage werknemers dat het Vademecum in 2016 kreeg 
toegelicht bedroeg 93% van de nieuw aangeworven werk
nemers. Dit is duidelijk beter dan de vorige jaren.
Begin 2016 werd ook een volledig nieuwe Ethische Gedrags
code uitgerold naar alle personeel.

GRI 103 Bijkomende management ontsluitingen voor de 
NGOsector
NGO1 t/m NGO8: zie website.

Toelichting bij NGO 3-1: Programma-impact: duurzame auto
nome beheerstructuren.
Zie kerncijfers p. 3, de toelichting daarbij en de tabel op p. 25.

Het betreft het aantal opgerichte, opgeleide en functionerende 
beheerstructuren in de programmaperiode 201416.
Wat we begrijpen onder een beheerstructuur leest u op p. 3.

Haïti 18.915 10.605 6.937 25.347 20.698 7.992 1 0 4
Ecuador 5.965 241 0 11.505 2.963 565 4 0 5
Benin 22.557 15.474 378 37.557 21.564 4.304 10 65 4
Mali 31.200 11.942 0 96.400 64.420 1.712 10 2 23
Burundi 629 682 0 12.998 3.952 12.879 2 0 1
Rwanda 0 0 0 15.273 466 1.546 4 0 3
DR Congo  300 8.109 0 384 10.905 0 1 0 0
Oeganda 3.888 1.443 120 5.379 3.459 120 3 3 0
Madagaskar 10.482 23.021 0 24.859 27.876 0 1 0 1

Subtotaal: 93.936 71.517 7.435 229.702 156.303 29.118  36 70 41

  TOTAAL      172.888 TOTAAL      415.123  TOTAAL   147

De juridische vorm van deze structuren is afhankelijk van de 
context van het land: ze kunnen communautair zijn, publiek
communautair (bv. een stedelijke regie in Burundi waar de 
lokale autoriteiten het voortouw nemen en de watercomités 
betrokken worden), communautairpubliek (prima werkend 
model in Ecuador waar de gemeenschappen het voortouw 
nemen en het kanton betrokken wordt), publiekprivaat (Mali) 
of een mengvorm van communautair, publiek en privaat 
(Benin).
Er is een grote variatie in de grootte van de beheerstructuren 
zowel tussen de landen als tussen tweedelijnsstructuren voor 
drinkwater, sanitaire voorzieningen en water voor de land
bouw.
Tweedelijnsstructuren voor drinkwaterbeheer kunnen enkele 
tot ettelijke lokale watercomités ondersteunen: dit hangt af  
van het aantal waterpunten in een streek, die zowel door 
Protos als door andere organisaties gebouwd zijn.
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 Aantal begunstigden in 2016 Aantal begunstigden 2014-2016 Aantal beheerstructuren 2014-2016
   toegang tot   toegang tot 

Haïti 18.915 10.605 6.937 25.347 20.698 7.992 1 0 4
Ecuador 5.965 241 0 11.505 2.963 565 4 0 5
Benin 22.557 15.474 378 37.557 21.564 4.304 10 65 4
Mali 31.200 11.942 0 96.400 64.420 1.712 10 2 23
Burundi 629 682 0 12.998 3.952 12.879 2 0 1
Rwanda 0 0 0 15.273 466 1.546 4 0 3
DR Congo  300 8.109 0 384 10.905 0 1 0 0
Oeganda 3.888 1.443 120 5.379 3.459 120 3 3 0
Madagaskar 10.482 23.021 0 24.859 27.876 0 1 0 1

Subtotaal: 93.936 71.517 7.435 229.702 156.303 29.118  36 70 41

  TOTAAL      172.888 TOTAAL      415.123  TOTAAL   147

B B B

drinkwater       sanitatie         landbouwwater

Voor sanitatie kan men normaal lagere getallen verwachten 
omdat sanitaire voorzieningen meestal individueel beheerd 
worden. De uitzondering is Benin, waar de FDALcomités op 
dorps of gehuchtniveau beschouwd worden als overkoe
pelend. FDAL staat voor “Fin	de	Défécation	à	 l'Air	Libre”, een 
status die een dorp/gehucht bereikt als elke bewoner een 
einde heeft gemaakt aan het zich ontlasten in open lucht en 
een latrine of WC gebruikt.

Voor water voor de landbouw en Integraal Waterbeheer kunnen 
beheerstructuren diensten leveren voor enkele tot tientallen 
landbouwers of duizenden bewoners van het stroombekken.

Toelichting bij NGO 3-2: Programma-impact: aantal bereikte 
begunstigden.
Zie kerncijfers p. 3 en de tabel hieronder.

De tabel geeft een overzicht van het aantal personen dat in 
2016 en in de periode 20142016 dankzij de directe tussen
komst van Protos “toegang kreeg tot…” Voor drinkwater gaat 
het over infrastructuur die Protos in 2016 (resp. 20142016) 
afwerkte of in orde bracht, zodat ze aan de vereisten van 
kwaliteit en hygiëne voldoet, en die nu door de bevolking  
gebruikt wordt. Voor sanitaire voorzieningen (latrines of kleine 
riolering) geldt hetzelfde: Protos bouwde ze of zat mee in de 
uitvoering. Families die op eigen initiatief een latrine bouw
den, zijn dus niet meegeteld, ook al had Protos een hand in de  
bewustmaking. Wat landbouw betreft, gaat het over boeren die 
door afgewerkte infrastructuurwerken hun productie kunnen 
verhogen. Hier tellen ook families mee die door de activiteiten 
van Protos nu bijvoorbeeld over een verbeterd irrigatie systeem 
en/of een kitchengarden (moestuin) beschikken. 



Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO): het VPWvO is een platform van actoren 
uit de Vlaamse Overheid, de publieke (drink)waterbedrijven, 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 internationale component van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstelling 6 (SDG 6) “Verzeker toegang tot duurzaam water en sanitatie voor iedereen”.

Ondernemers voor Ondernemers: dialoog en samenwerking tussen bedrijven en ngo’s. 
Het stimuleren van ondersteuning door de bedrijven voor duurzame socioeconomische ontwikke
lingsprojecten in het Zuiden van de ledenngo’s, en het rechtstreeks ondersteunen van opstartende 
ondernemers in het Zuiden.

The Shift: een Belgisch duurzaamheidsnetwerk. Samen met zijn leden en partners wil The Shift de 
transitie naar een duurzamere maatschappij en economie realiseren. The Shift bundelt zijn activiteiten 
rond 3 werkwoorden: connect,	commit,	change.

Ngo-federatie: de federatie van Vlaamse ngo’s. Protos is lid van de Raad van Bestuur en van diverse 
werkgroepen. www.ngoopenboek.be is een product van de federatie.

11.11.11:	de koepel van de Vlaamse NoordZuid beweging: gezamenlijke politieke actie rond ontwik
keling 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 Frans
talige NoordZuidkoepel. CNCD heeft dezelfde doelstelling als de Vlaamse koepel.

Agenda	2030: coalitie van ngo’s met gezamenlijke actie rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s) en opvolging van de Belgische inbreng in de realisatie ervan.

RéS’Eau: politieke actie van een aantal Franstalige watergroepen om water in relatie tot ontwikkeling 
hoger op de Belgische agenda te krijgen en drinkwater als recht in de grondwet te krijgen.

De	Provincie	Oost-Vlaanderen: concentreert haar internationale samenwerking voor een groot deel  
in 3 regionale samenwerkingsakkoorden, van provincie tot provincie. Eén van deze regionale samen
werkings verbanden is met de provincie Esmeraldas in Ecuador. Protos en de lokale partner CEFODI 
zijn uitvoerende partners van dit samenwerkingsakkoord voor de provinciale partners.

Samen ben je sterker om iets te bereiken. 
Protos neemt actief deel aan of stuurt een aantal netwerken en platformen in België. Het streefdoel is dat deze netwerken 
en Protos elkaar inhoudelijk voeden.
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Samenwerkingsverbanden en netwerken
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  Balans (in €)  

Financieel verslag

 2016 2015
VASTE ACTIVA 133.633,38 26.461,95
Immateriële vaste activa 109.738,03 0,00
Materiële vaste activa 1.132,00 1.511,83
  Terreinen	en	gebouwen	 0,00	 1.241,78
	 	 Installaties,	machines	en	uitrusting	 1.132,00	 0,00
	 	 Meubilair	en	rollend	materieel	 0,00	 270,05

Financiële vaste activa 22.763,35 24.950,12

VLOTTENDE ACTIVA 3.991.979,95 5.726.534,36
Vorderingen op ten hoogste één jaar 494.891,29 433.634,68
  Handelsvorderingen	 2.523,40	 834,08
	 	 Overige	vorderingen	waarvan	niet-rentedragende	vorderingen 

of	gekoppeld	aan	lage	rente	 492.367,89	 432.800,60
Liquide middelen 3.210.673,60 3.287.227,60
Overlopende rekeningen 286.415,06 2.005.672,08

 TOTAAL DER ACTIVA 4.125.613,33 5.752.996,30 
Niet in de balans opgenomen vaste activa 114.818,79(*) 216.117,55(*)

(*) Vaste	activa	aangekocht	met	programmamiddelen	worden	op	vraag	van	de	subsidieverstrekkers	voor	100%	opgenomen	als	kost.

 2016 2015
EIGEN VERMOGEN  1.039.453,63 757.988,59
Fondsen van de vereniging 667.335,40 667.335,40
  Beginvermogen	 0,00	 0,00
	 	 Permanente	financiering	 667.335,40	 667.335,40
Bestemde fondsen 140.298,36 7.443,72
Overgedragen winst(*) 231.819,87 83.209,47

VOORZIENINGEN 368.473,62 318.856,59
	 	 Voorzieningen	risico’s	en	kosten	 368.473,62	 318.856,59

SCHULDEN 2.717.686,08 4.676.151,12
Schulden op ten hoogste één jaar 1.098.786,72 873.212,62
  Handelsschulden	 379.584,96	 355.792,89
	 	 Schulden	m.b.t.	belastingen,	bezoldigingen	en	sociale	lasten	 128.365,18	 150.085,43
	 	 Overige	schulden	 590.836,58	 367.334,30
Overlopende rekeningen 1.618.899,36 3.802.938,49

 TOTAAL DER PASSIVA 4.125.613,33 5.752.996,30 
(*) Inclusief	omrekeningsverschillen.
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  Resultatenrekening 2016 (in €)  
  2016 2015
OPBRENGSTEN  8.518.554,22 9.661.172,12
Omzet verkopen 0,00 5,50
Fondsenwerving & Subsidies 8.122.336,31 9.503.324,19
 Fondsenwerving	 1.260.496,17	 1.038.634,62
	 Subsidies	 6.861.840,14	 8.464.689,57
Diverse opbrengsten 291.897,38 81.961,21
Financiële opbrengsten 93.586,42 68.269,39
Uitzonderlijke opbrengsten 10.734,11 7.611,83
KOSTEN   8.238.461,33 9.603.881,04
Diensten, diverse goederen 1.410.880,79 1.675.917,04
Bezoldigingen 2.805.967,18 2.804.578,08
Afschrijvingen 56.946,85 10.367,64
Voorzieningen 49.617,02 5.600,13
Andere bedrijfskosten 3.871.298,52 5.037.118,28
Financiële kosten 43.249,01 79.636,19
Uitzonderlijke kosten 501,96 1.863,94

 RESULTAAT voor omrekeningsverschillen 280.092,89 57.291,08 
Omrekeningsverschillen 1.372,15 509,35

 RESULTAAT na omrekeningsverschillen 281.465,04 57.800,43 
Onttrekking aan de bestemde fondsen 7.443,72 0,00
Toevoeging aan de bestemde fondsen 140.298,36 0,00

 Over te dragen positief (negatief) resultaat 148.610,40 57.800,43 
 

Evolutie bestedingen programmawerking in €
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Regionale verdeling van de bestedingen voor de programmawerking

22% Benin
18% Ecuador
10% Grote Meren
12% Haïti
11% Madagaskar
19% Mali
  8% België

20% Benin
14% Ecuador
13% Grote Meren
14% Haïti
  8% Madagaskar
24% Mali
  7% België

2015

Herkomst financiering 

47% DGD
  1% Vlaamse Overheid
10% Europese Commissie
10% Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid
16% Fondsenwerving
16% Andere

44% DGD
  3% Vlaamse Overheid
15% Europese Commissie
10% Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid
11% Fondsenwerving
17% Andere

20152016

2016
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Inleiding
Protos heeft een geïntegreerde jaarrekening die de optelsom 
is van de cijfers van het hoofdkantoor en van 6 regionale 
kantoren. Deze jaarrekening is het eindproduct van een proces 
van interne en externe controles:
• De jaarrekening van het hoofdkantoor wordt geauditeerd 

door Clybouw Bedrijfsrevisoren.
• Na interne controles door het hoofdkantoor wordt de boek

houding van elk regionaal kantoor afzonderlijk geauditeerd 
door een lokale externe bedrijfsrevisor.

• Het hoofdkantoor integreert alle jaarrekeningen. Vervolgens 
controleert Clybouw Bedrijfsrevisoren de auditverslagen 
van de regionale kantoren en auditeert ten slotte de 
geïntegreerde jaarrekening.

De geauditeerde jaarrekening 2016 wordt goedgekeurd door 
de Algemene Vergadering van 17 juni 2017 en kan geraadpleegd 
worden op de website van de Nationale Bank onder onder
nemingsnummer 0417.299.047.
Het verslag van de revisor werd opgemaakt zonder voor
behoud.

Protos besliste eind 2015 te investeren in het werven van 
nieuwe private donateurs via direct mailing in samenwerking 
met het communicatiebureau DSC. Deze aanpak vergt een 
inspanning over meerdere jaren.

Balans
De immateriële vaste activa: De kosten gemaakt voor het 
werven van nieuwe donateurs dragen bij aan de inkomsten 
van de fondsenwerving over verschillende jaren en worden 
geactiveerd op de balans in de rubriek immateriële vaste 
activa. Deze investering wordt afgeschreven over een periode 
van 3 jaar.
Bestemde fondsen: Er wordt gestart met het aanleggen van 
een bestemd fonds voor het sociaal passief. Dit jaar wordt er 
5% van de totale loonkost als bestemd fonds voorzien.
De materiële vaste activa: Dit betreft enkel de goederen 
aangekocht met eigen middelen van Protos. De investerings
goederen, aangekocht met programmamiddelen, zitten niet 
vervat in de balans omdat de subsidieverstrekkers verlangen 
dat deze als kost worden geboekt in het jaar van aanschaf.

  Toelichting bij de jaarrekening 2016  De voorzieningen: Omwille van de sluiting van het Protos
kantoor in Ecuador wordt de voorziening voor risico’s en 
kosten gebruikt voor een bedrag van 45.280,73 EUR voor de 
uit betaling van opzegvergoedingen voor het lokaal personeel. 
Tevens wordt deze voorziening verhoogd met enerzijds een 
bedrag van 19.256,16 EUR voor kosten verbonden aan terug
kerende expats en anderzijds 75.600,00 EUR voor kosten 
verbonden aan een eventueel vervroegde beëindiging van de 
samenwerking met DSC.
De overlopende rekeningen: Aan actiefzijde zijn dit vnl. 
nog te ontvangen projectmiddelen per 31.12.2016 en aan 
passiefzijde zijn dit vnl. toegekende projectmiddelen, die op 
31.12.2016 nog niet besteed werden en overgedragen worden 
naar 2017. De daling van het balanstotaal valt volledig terug 
te brengen op de daling van deze overlopende rekeningen, 
aangezien heel wat projecten afliepen eind 2016, waaronder 
het meerjarenprogramma gefinancierd door DGD.

Resultatenrekening
Het over te dragen resultaat van 2016 bedraagt +148.610,40 
EUR (incl. omrekeningsverschillen).
De totale werkingskosten van 2016 bedragen 8.238.461,33 
EUR en werden als volgt besteed:
• 89,2% voor de directe realisatie van de programmadoel

stellingen;
• 8,1% voor algemeen beheer;
• 2,7% voor fondsenwerving (deze kosten zullen in de komende 

jaren nog stijgen).

Fondsenwerving
Naast de overheidssubsidies wendde Protos in 2016 voor 
1.260.496,17 EUR eigen fondsen aan voor:
• ngobijdragen voor gesubsidieerde programma’s;
• financiering van projecten, die los van de klassieke overheids

financiering liepen;
• financiering nietsubsidieerbare kosten van de programma’s;
• financiering van een deel van de kosten voor algemeen beheer 

door het hoofdkantoor.
Protos haalt op een transparante manier een deel van de 
vereiste ngobijdrage voor programma’s uit institutionele 
cofinanciering.

Meer gedetailleerde uitleg bij de jaarrekening kan verkregen worden bij 
Tom Mestdagh, tel. +32 (9) 235 25 16. Meer info over onze organisatiegegevens 

kan men ook vinden op www.ngoopenboek.be
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  Bedankt donoren !  

 Alle particuliere schenkers 

 Provinciebesturen: 
Antwerpen – Limburg – OostVlaanderen –
VlaamsBrabant – WestVlaanderen

 Stads- en gemeentebesturen: 
Aalst – Berlare – Bierbeek – Bornem – Gent –  
Hoogstraten – Kortrijk – Merchtem – Middelkerke –  
Mortsel – Oosterzele – Ranst 

 Diverse organisaties en bedrijven: 
11.11.11
4UCampus
ACLVB  CGSLB via Sociaal Fonds voeding VIA
Antea Belgium nv
Aquafin
Arcelor Mittal via Ondernemers voor Ondernemers
Association SudNord
Atlas Copco Airpower nv en personeel via Water for All
CoValent via Ondernemers voor Ondernemers
Denys via Ondernemers voor Ondernemers
De Watergroep
Duror via Ondernemers voor Ondernemers
Ecobeton Water Technologies 
Familie en vrienden Elise Delsaerdt
FARYS
Genootschap Land, Natuur en Water
Ghent Dredging
Gros Schilde
Havenbedrijf Gent via Ondernemers voor Ondernemers
HerboschKiere
HidroPLUS PIDPA
IMDC
IPTE Factory Automation NV via Ondernemers voor 
Ondernemers
Koning Boudewijnstichting  Music for Life
Koning Boudewijnstichting  Fonds Elisabeth en Amélie
Kris Kras

Protos had in 2016 zijn programma’s niet kunnen uitvoeren zonder de financiële steun van velen. 
Wij danken dan ook iedereen hartelijk voor de zeer gewaardeerde steun.

Hartelijk dank ook aan jullie, vrijwilligers. Jullie zetten zich gratis en vrijwillig in voor redactie en vertaalwerk,  
bemanden en bevrouwden sensibiliserende stands, of hielpen mee aan de uitbouw van onze elektronische bibliotheek.

Lindemans vrienden
Lions Service Gent Scaldis
Nando Peretti Foundation
Nationale Loterij
Nature Solutions
Ondernemers voor Ondernemers Algemeen Fonds
Renotec via Ondernemers voor Ondernemers
Rijkswaterstraat Zee en Delta  NL
SEDIF
Siemens via Ondernemers voor Ondernemers
Stichting Gillès
Stichting Woord en Daad  NL
TNAV vzw
TREVI nv
UEBH
Ugent  Faculteit Bioingenieurswetenschappen
Umicore via Ondernemers voor Ondernemers
VPK Packaging Paper
Willemen Groep via Ondernemers voor Ondernemers

 Voor de financiering van de programma- en partnerwerking: 
Federale Overheid, DGD DirectieGeneraal Ontwikkelingssamenwerking en het 
Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (BFVZ)
Europese Commissie
Vlaamse Overheid: departement Energie, Leefmilieu en Natuur (via het Vlaams 
Partnerschap Water voor Ontwikkeling)
UNICEF Kinderfonds van de V.N.
Facilité africaine de l’Eau via de Banque africaine de développement
DDFiP HauteGaronne 
Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Stichting Aqua For All voor VIA Water NL

 Leverden gratis kennis en expertise inzetbaar in onze programma’s of aan  
 onze partners: 
Antea Group Belgium – Aquafin – De Watergroep – IMDC – FARYS –  
KU Leuven, Departement EES – Stichting Hubi & Vinciane – UGent, Vakgroep 
Toegepaste Ecologie en Milieubiologie – Universiteit Antwerpen – IMDO – 
VUB, Departement Hydrologie en hydraulische engineering – VVSG



Op woensdag- en zaterdagochtend loop ik met mijn megafoon door de straten van Kayinja om 
de mensen er aan te herinneren dat het tijd is om schoon te maken. Iedereen moet het afval 
verzamelen en alles rond zijn woning netjes vegen. Elke donderdag krijgen ook de aanlegplaats voor 
de vissersboten en de kramen van de visverkopers een grondige poetsbeurt.

  Ntambazi Michael, mobilizer van dienst in Kayinja, Oeganda. Zie ook p. 14.
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GRI-index

Organisatieprofiel

GRI 1021 Naam van de organisatie                                                               rugkaft

GRI 1022 Producten  diensten                                                                           421

GRI 1023 Locatie hoofdkantoor                                                                     rugkaft

GRI 1024 Landen – entiteiten waar de organisatie actief is                       20-21

GRI 1025 Juridische structuur                                                                        rugkaft

GRI 1026 Sectoren waarin actief                                                                        5-19

GRI 1027 Omvang van de organisatie: kerncijfers personeel,                     2,22 
leden en omzet                                                                   website,27-30

GRI 1028 Sociale balans gegevens over werknemers, vrijwilligers   
                                                                                                22,23,website

GRI 10241 Percentage werknemers dat onder CAO valt                                    22

GRI 102-9 Leveringsketen                                                                               website

GRI 10210 Significante veranderingen in rapportageperiode                           23

GRI 10211 Voorzorgsprincipe                                                                                   22

GRI 10212 Onderschreven charters en principes                                                 22

GRI 10213 Lidmaatschap bij federaties en koepels                                             26

GRI 10214 Voorwoord en verklaring over duurzaamheid                     1,website

Materiële aspecten en grenzen

GRI 10245 Afbakening financieel verslag voor entiteiten                               3,23

GRI 10246 Proces voor bepalen inhoud en aspect grenzen                           3,23

GRI 10247 Lijst relevante thema’s (aspecten)                                                         3

GRI 10248 Herwerking van informatie                                                                   23

GRI 102-49 Verandering in rapporteringen                                                            23

Betrokkenheid belanghebbenden

GRI 10240 Lijst van de betrokkenen                                                              3,22,31

GRI 10242 Basis waarop de betrokkenen werden geselecteerd                         3

GRI 10243 Aanpak van belanghebbenden betrokkenheid                                   3

GRI 10244 Belangrijkste thema’s belanghebbenden betrokkenheid                3

Verslagparameters

GRI 10250 Periode                                                                                                       23

GRI 10251 Datum vorige verslag                                                                              23

GRI 10252 Verslagcyclus                                                                                            23

GRI 10253 Contactpunt voor vragen over het verslag                                           33

GRI 10254 Gekozen “in accordance to GRI Standards”optie “Core”   3,23,rugkaft

GRI 10255 GRI Inhoudsindex                                                                        deze tabel

GRI 10256 Externe verificatie                                                                              23,30

    GRI nr.           Algemene toelichtingen/ontsluitingen                              p.

Op de website vindt u bijkomende toelichtingen of besprekingen van indicatoren die nagenoeg dezelfde zijn over de jaren heen. 
Zie www.protos.ngo/nl/jaarverslagen/sociaal, maatschappelijk en milieuverslag 2016.

Contactpunt voor vragen over dit verslag: marc.despiegelaere@protos.ngo  •  tel.+32-9-235 25 17

    GRI nr.           Specifieke indicatoren                                                                                p.

Bestuur

GRI 10218 Bestuurs- en beslissingsstructuur                                                           website

Ethiek en integriteit

GRI 10216 Waarden, principes en gedragsnormen                       binnenkaft,24,website

Management aanpak

GRI 103-1       Verklaring bij de pertinente thema’s en de grenzen van de                        3 
                         rapportering erover

GRI 103-2       De management aanpak en zijn onderdelen                                       3,24,25

GRI 103-3        Evaluatie van de management aanpak                                 3,24,25,website

Economisch

GRI 2011 Omzet en financiële continuïteit (*Externe Verificatie)                                                2,2730

GRI 2014 Steun van overheid                                                                                  28-29,31

NGO 8 Financieringsbronnen en 5 belangrijkste donoren                         29,website

Milieu

GRI 3021 Totale hoeveelheid gebruikte materialen                                     tabel website

GRI 3032 Energieverbruik binnen de organisatie                                         tabel website

GRI 3054 CO2-emissies intensiteit                                                        23,24,tabel website

GRI 3055 Maatregelen om de CO2-emissies te verminderen                              website

Sociaal

GRI 4011 Personeelsverloop                                                                           22,23,website

GRI 4032 Werkverlet                                                                                         tabel website

GRI 4042 Opleiding                                                                                          tabel website

GRI 4043 % medewerkers functioneringsgesprek                                                        23

Maatschappelijk

GRI 2052 Communicatie en vorming over anti-corruptie & fraude                              24

NGO 31 Programma - impact: duurzame autonome beheerstructuren  2,3,8-11,24,25

NGO 32 Programma - impact: aantal begunstigden/toegang tot                        1-3,25

NGO 33 Programma  impact: impact op ontwikkeling               5,7,8,10,12,13,1518

NGO 34 Programma  impact: capaciteitsversterking partners                   5,7,8,10,11

NGO 35 Programma: hoofdstrategieën                                          3,4,8,10,11,14,16,17

NGO 5 Standpuntbepaling bij pleitbezorging, deelname aan 
standpuntbepaling, publiek beleid en lobbying                     website,6,19,26

NGO 1,4,6,7                                                                                                                          website

NGO 10 Aansluiting bij standaards voor fondsenwerving en                        website 
marketing communicatie

    GRI 103     Bijkomende managementsontsluitingen voor de NGO-sector        p.
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De digitale versie van dit jaarverslag vind je op www.protos.ngo. 
Je vindt er ook meer informatie over de besproken GRI-indicatoren.

   Steun Protos   
via TRIODOS-rekening
IBAN: BE22 5230 8036 1747
BIC: TRIOBEBB

   Contact   
Protos Benin - info.benin@protos.ong 
Protos Ecuador - info.ecuador@protos.ong 
Protos Haïti - info.haiti@protos.ong 
Protos Grote Meren - info.uganda@protos.ngo
Protos Mali - info.mali@protos.ong 
Protos Madagaskar - info.madagascar@protos.ong 
Protos België - info@protos.ngo

Protos vzw - Flamingostraat 36 - B-9000 Gent 
tel. +32-9-235 25 10 
info@protos.ngo 
www.protos.ngo 
ondernemingsnummer 0417.299.047

facebook.com/PROTOSh2o
 twitter.com/Protos_ngo
 youtube.com/user/PROTOSvzw
 linkedin.com/company/protos-vzw


