Jaarverslag
2020

Voorwoord

Verder kijken dan vandaag
Veerkracht heb je nodig als de omstandigheden heel lastig zijn. Om vol te houden, en om
oplossingen te zoeken. Die veerkracht toonden onze partners en medewerkers tijdens de
coronacrisis. Ze zetten in op bewustmaking en op het vergroten van de beschikbaarheid
van water om de handen te wassen. Daarbij konden we een beroep doen op het
uitgebreide netwerk van drinkwatercomités die op hun beurt hun leden bereiken.
Intussen gebeurden krachttoeren om tegelijk de ‘gewone’ activiteiten te realiseren: het
verzekeren van duurzame toegang tot zuiver water en tot sanitatie voor tienduizenden
mensen extra in 2020. Hierover lees je sterke getuigenissen in dit jaarverslag.
Om die duurzaamheid te realiseren, zetten we in op Integraal Waterbeheer. Het is een
aanpak op het niveau van een lokaal waterbekken die ervoor zorgt dat het beschikbare
water op een rechtvaardige manier verdeeld wordt, voor alle gebruikers en voor alle
doeleinden. Je leest in dit jaarverslag over technische oplossingen, maar evengoed over
oplossingen die gebruik maken van de werking van de natuur.
Bij onze partners en bij onze sympathisanten groeit het besef dat we verder moeten
kijken dan de verbruikers van vandaag. De voorraad aan zoetwater is niet oneindig.
Nu al zien we grondwaterlagen zakken en de regenval wispelturig worden, in onze
partnerlanden en ook bij ons. Daar kan hier en elders iets aan gedaan worden door
aangepast gedrag en een toekomstgericht beleid. Soms versterken we die problemen
nog door ons indirect watergebruik, via de import en de consumptie van goederen die
veel water vragen bij hun productie in kwetsbare landen.
Daarom kende onze eindejaarsactie met de ‘Bosbon’ zoveel bijval. Investeren in
aanplanting van bomen in Oeganda én hier, om onze en hun watervoorraad te
beschermen, dat is internationale samenwerking waarin gelijkwaardigheid en een
gedeeld engagement centraal staan. Die weg slaan we graag samen met u verder in,
in 2021 en de volgende jaren.
We willen alle partners en donateurs, die ons in een moeilijk jaar hebben gesteund,
van harte danken en kijken uit naar een fijne samenwerking.

Antonique Koning
Voorzitter

Bart Dewaele
Directeur

Oeganda © Joseph Muhumuza
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Aantal mensen
dat in 2020
toegang kreeg tot…

Infrastructuur kan niet
zonder beheer B.
In 2020 versterkte Join For Water
gemeentebesturen, comités,

Partners

33

associaties... om een goed beheer
te garanderen:
Join For Water werkt samen met

B

verschillende lokale partners.

Drinkwater

Drinkwater

25.207

195

Met 33 van hen was er in 2020
een getekende conventie.

Opbrengsten
2019 € 6.920.004
Sanitatie

B

28.788

Sanitatie

2020 € 8.314.776

258
Bestedingen
programma’s

365

4

B

Water voor
landbouw

2019 € 5.753.625
2020 € 7.190.084

Benin © Dries Moorthamers

Water voor
landbouw

66
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Algemeen

Een moeilijke evenwichtsoefening
Universele toegang tot drinkwater en financiële
duurzaamheid van de dienst

het aantal klanten moet voldoende hoog zijn en zij/hij moet over de middelen en bevoegdheid
beschikken om klanten die niet betalen ook effectief af te sluiten zonder hierbij de meest kwetsbare
groepen uit te sluiten. Dit blijkt niet overal evident te zijn.
Waar professioneel beheer niet mogelijk is, kan er ook gezocht worden naar de combinatie
van beheer door de gemeenschap met professionele ondersteuning en begeleiding van die

Om een drinkwatervoorziening financieel duurzaam te maken, zijn er verschillende
mogelijkheden. Join For Water blijft samen met de gebruikers zoeken naar de beste
oplossing voor elke context. Dat is soms een heuse evenwichtsoefening.
Join For Water streeft naar een effectieve toegang tot drinkwater voor iedereen. Dit houdt

beheercomités aangestuurd door de lokale overheid.
Over de jaren heen hebben we met Join For Water geleerd wat mogelijk is en wat beter moet.
Zoeken naar de best aangepaste vorm van beheer in elke context en ondersteuning en begeleiding
van dit beheer zullen belangrijke aandachtspunten blijven voor de toekomst.

in dat, naast het feit dat de drinkwaterinfrastructuur zich op een redelijke afstand van de
woonst bevindt, er ook geen financiële, sociale of andere belemmeringen zijn en dat niemand
uitgesloten wordt. De financiële bijdrage van de gebruikers is daarbij niet de enige mogelijke
hindernis, maar wel een belangrijke. Uit gegevens van onze projecten blijkt dat die universele
toegang er wel degelijk is en dat de prijs die de gebruikers betalen voor de dienstverlening
haalbaar is, ook voor de kwetsbare groepen. Dit is uiteraard goed nieuws. Maar tegelijkertijd
wringt hier ook wel het schoentje als we spreken over het beheer van de drinkwatervoorziening
en de financiële duurzaamheid van het drinkwatersysteem.
Het beheer kan gebeuren op verschillende manieren en door verschillende partijen: door
vrijwilligers gekozen door de gebruikers, door een overheidsdienst, door een private professionele
beheerder of door een mix van voorgaande opties. Belangrijk is dat drinkwater steeds als een
publiek goed wordt beschouwd onder controle van de (lokale) overheid en/of de gebruikers
zodat er van privatisering van het water geen sprake is.
Elk systeem heeft voor- en nadelen. Het ideale plaatje van de gebruikers die via hun comité
samen het drinkwatersysteem beheren, werkt vaak niet. Stel je voor dat we in Vlaanderen
samen de straat zouden onderhouden: hoe snel zouden niet telkens dezelfde vrijwilligers komen
opdraven? Daarnaast is de prijszetting niet eenvoudig: in plaats van de reële prijs (die de kosten
kan dekken) wordt vaak gegrepen naar wat de bevolking wil/kan betalen. Niet eenvoudig om het
systeem dan financieel duurzaam te maken. En als vrijwilliger is het ook niet evident om je buren
aan te manen hun maandelijkse bijdrage te betalen.
Beheer aanpassen aan de context
Toch is het niet overal kommer en kwel. In verschillende landen schakelen de comités van
drinkwatergebruikers steeds meer privépersonen of kleine bedrijfjes in: zij zijn verantwoordelijk
voor het correct verdelen van het drinkwater en het innen van de bijdrage per geleverde
volume. En ze worden vergoed op basis van hun omzet. Het comité zelf behoudt de eind
verantwoordelijkheid en controleert of de afgesproken prijs correct wordt toegepast. Is dat
wel een goede oplossing voor steden, dan is dat iets moeilijker op het platteland, en zeker
in moeilijke tot conflictueuze gebieden, zoals in Ituri in DR Congo. Maar ook daar zoeken de
DR-Congo © CIDRI

drinkwatercomités naar creatieve oplossingen. Nee, het is geen goed idee om maandelijks de
bijdragen te innen: er is geen bank in de buurt en wie wil dat geld onder zijn matras bewaren?
Dan is het beter om het nodige geld in te zamelen voor een reparatie, op het moment dat er een
panne is.
In andere landen wordt rigoureus ingezet op professioneel beheer door een private speler. Dit
houdt wel in dat de overheid (of de gebruikers) voldoende sterk moet zijn om de beheerder
te controleren en op te volgen. En voor een beheerder moet het ook voldoende rendabel zijn:

6

Belangrijk is dat drinkwater steeds als een publiek goed wordt
beschouwd onder controle van de overheid en/of de gebruikers.
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Join For Water in kaart

"

Haïti

Alle inwoners zijn erg
blij met deze
herstellingen de
gemeente investeert
nu meer in beheer om
eventuele storingen
op te vangen.
— Boubacary

"

Groot en klein werden
geprikkeld om bewustwording om te zetten in
kleine of grote veranderingen in hun dagelijks leven.
Samen houden we dit
project levend.
— Marleen

Mali

"

De mensen
waarderen het enorm
dat we schoon en veilig
water hebben. Iedereen
weet ook hoe je water
correct gebruikt
en bewaart.
— Joseph

België

Oeganda
© Joseph Muhumura

Bij Join For Water
en ODRINO nam ik
deel aan een
vorming rond
composteren
en werken met
zaailingen.
— Joana

© Join For Water
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Join For Water in kaart
Legende zie p. 4
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Het aantal personen dat “toegang krijgt tot” is pas meetbaar
B

of irrigatie, zodat in de jaarlijkse rapportering behoorlijke
schommelingen kunnen voorkomen. Join For Water werkt
ook niet in elk land in de 3 sectoren, wat de lagere cijfers
voor ‘water voor de landbouw’ verklaart.

De volgende pagina’s tonen een selectie uit onze activiteiten in 2020
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"

“

De aangeplante
bomen zijn een
rijkdom waar onze
generatie en de
toekomstige van
zullen profiteren.
— Samuel

Benin

"

Ik bedien mijn klanten
voortreffelijk. Mijn rol
bestaat erin de kiosk
schoon te houden voor
de mensen die water
komen halen.
— Neema

537

"

DR Congo

© CIDRI

bij de ingebruikname van systemen voor drinkwater, sanitair

Bij de bevolking is er wel nog
veel sensibilisering nodig
rond bijvoorbeeld handen
wassen met zeep. Er zijn dan
ook meer handwasfaciliteiten
geïnstalleerd.
— Joselyne

Burundi

9

Benin in 2020

Herstel de mangrove en iedereen wint erbij

Getuigenis

BENIN - Mangroves zijn rijke ecosystemen, maar vaak worden ze bedreigd door houtkap.
In het zuiden van Benin werkt Join For Water daarom op een dubbel spoor: de mangrove
herstellen en een alternatief voorzien voor de behoefte aan hout.

Samuel Ahouansou

Mangroves bestaan uit mangrovebomen of struiken, en komen enkel voor langs tropische kusten

is 52 jaar en visser met een groot gezin van 10 kinderen.

en in rivierdelta’s. Ze zijn van groot belang voor mens en milieu: ze leveren hout aan de mens,
ze voorkomen het binnendringen van zout water in zoetwatergebieden en beschermen de kusten
tegen overstromingen, stormen en erosie. Daarnaast bieden ze een habitat aan waardevolle
vis- en schelpdiersoorten. Mangroves zijn ook koolstofputten, dit betekent dat ze meer CO2
opnemen dan uitstoten. Wereldwijd spelen mangroves dus een cruciale rol in het streven naar

"

We hadden in het dorp geen hout meer om vuur te maken en het terrein waar we
jonge bomen aanplantten was niet begroeid, alles en iedereen passeerde daar, ook
de runderen. Ik heb meegeholpen om de boompjes te planten. Dat wilde niet iedereen
doen, want van de 5 buurten die ons dorp Djigbékomé telt, hebben er maar 2 actief

een CO2-neutrale wereld.

meegewerkt. De anderen hadden het gevoel dat hun grond werd afgenomen, achteraf

Behoud en herstel van mangrovebossen is omwille van hun veelzijdige functies een zogenaamde

hebben ze het zich wel beklaagd dat ze niet meededen.

nature based solution, een op de natuur gebaseerde oplossing, voor de gevolgen van de

Join For Water heeft ons van bij het begin goed begeleid. Dat motiveerde ons, want

klimaatverandering.

we kregen uitleg en we zagen dat het project opgevolgd werd. We kregen ook een

In het zuidelijke deel van de gemeente Aguégués lagen tot in de jaren tachtig mangrovebossen

vergoeding voor ons werk. Heel positief is ook dat er vorming voorzien was over het

op de oevers van de Ouémé en het meer van Nokoué. Ze zijn zo goed als verdwenen nadat ze

belang van mangrovebossen en over het aanleggen van boomkwekerijen. Zo kunnen

werden gekapt voor houtwinning. Inmiddels zijn in dit gebied zogenaamde acadjas aangelegd.

we in de toekomst het terrein verder beschermen, onderhouden en beheren.

Dat zijn als het ware parken die met afgezaagde takken in ondiepe wateren worden aangelegd,

In de komende jaren zullen wij brandhout, schaduw en hout voor de bouw van onze

om zo een habitat voor bepaalde vissoorten te maken. Het is een typische aquacultuurtechniek

huizen hebben. Wij organiseren ons ook om het werk voort te zetten, we hebben

voor deze streek.

bijvoorbeeld een deel van onze vergoeding gebruikt om het terrein verder in te

Join For Water werkte met de inwoners van de gemeente Aguégués aan het herstel van de

richten en meer planten te kopen. Het project heeft de levensomstandigheden en de

mangrove en aan een alternatief voor houtwinning, om het nieuwe mangrovebos niet opnieuw

voedselvoorziening van ons gezin verbeterd, omdat we een inkomen ontvingen.

onder druk te zetten.

De aangeplante bomen zijn een rijkdom waar onze generatie en de toekomstige van

De gemeenschap zelf sprak Join For Water aan om de handen in elkaar te slaan. Beide partijen

zullen profiteren.

gingen in dialoog om alles in kaart te brengen en samen duurzame oplossingen te zoeken.
Dit leidde alvast tot een indrukwekkend resultaat: een gebied van 8 hectaren kreeg nieuwe

800 inwoners plantten
duizenden jonge boompjes
aan.

aanplanting met mangrovebomen en op 13 hectaren grond werden snelgroeiende bomen als
acacia, bamboe en eucalyptus aangeplant. Zij zullen dienen als brandhout en als materiaal voor
constructies. Natuurlijk gingen aan deze concrete activiteiten heel wat overleg, bewustmaking
en vorming rond onderhoudstechnieken vooraf. Per dorp zal een burgercomité toezien op het
naleven van de herstelmaatregelen. Enkel met een ruime omkadering kan je de duurzaamheid
van een project als dit verzekeren.
Graag wat cijfers?
• 800 leden van de lokale gemeenschap onder wie 126 vrouwen waren betrokken bij de
activiteiten;
• 18.500 mangrovezaailingen vonden een plek op een oppervlakte van 8 hectare;
• 32.500 zaailingen van acacia, bamboe en eucalyptus zijn aangeplant op een oppervlakte van

En nu is het aan de bomen: zaailingen zullen uitgroeien en hun rol in de natuur opnemen.

10
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13 hectare;
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Mali in
in 2020
2020
Mali

Getuigenis

Terreur houdt herstelling watersysteem niet tegen
MALI – Ondanks aanhoudende terreurdreiging slaagde onze lokale partner Action Mopti erin

Boubacary Bah
is 57 jaar en burgemeester van de gemeente Ouroubé-Doudé in de regio Mopti.

"

Zelf woont hij in het dorp Sendégué.

het drinkwatersysteem van Bokoré te laten herstellen. Erg belangrijk, want in de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus moeten de inwoners te allen tijde over zuiver water kunnen
blijven beschikken.
In de regio rond Mopti is de veiligheidssituatie sinds 2012 sterk achteruitgegaan. Er zijn geen
vertegenwoordigers van de overheid meer, waardoor gewapende jihadisten vrij spel krijgen. De

De defecte pomp maakte dat het tekort aan drinkwater nog scherper werd gevoeld,

bevolking wordt sterk onder druk gezet, en ook internationale ontwikkelingsorganisaties worden

aangezien de vraag naar water alleen maar toeneemt. We zagen bovendien dat de

bedreigd. Dat heeft tot de sluiting van onze antenne in Mopti geleid. De uitvoering van onze

gezinnen teruggrepen naar ongewenste praktijken zoals het gebruik van water uit de

activiteiten gebeurt sindsdien door onze sterke lokale partner Action Mopti. En dat een goede partner

rivier en putten, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

van levensbelang is, bewijst het verhaal van het dorp Bokoré.

Onze gemeente geraakte zelf niet aan bijkomende middelen voor de herstelling en

Bokoré ligt in de regio rond Mopti en telt 6.000 inwoners. Voor hun drinkwater zijn de inwoners

voor het garanderen van de watervoorziening, en de regionale overheid kon in haar

afhankelijk van een groot drinkwatersysteem, compleet met watertoren, pomp op zonnepanelen

planning Bokoré niet meer opnemen. Zij raadde ons aan om contact op te nemen

en 10 tappunten. Helaas viel de pomp in juni 2019 in panne. Ouroubé-Doudé, de gemeente waartoe

met Action Mopti. Zij hebben dan met ondersteuning van Join For Water de nodige

het dorp Bokoré behoort en eigenaar van het watersysteem, nam, zoals dat hoort, het initiatief om

herstellingen kunnen uitvoeren.

de pomp te herstellen. De jihadisten maakten overleg tussen de gemeente en haar lokale partners

Alle inwoners zijn erg blij met deze herstellingen en de gemeente investeert nu meer

onmogelijk: de toegang tot Bokoré werd hen steeds geweigerd. Bovendien heffen de jihadi’s een

in beheer om eventuele storingen op te vangen. Ook zien we erop toe dat de leden

belasting, zowel voor de inwoners als voor de gemeente. Bokoré had daardoor geen middelen

van de gebruikersvereniging hun bijdragen betalen. Zij hebben ook een rol om de

voor de herstelling van de pomp.

duurzaamheid van de drinkwatervoorziening te verzekeren. Als gemeente voorzien we

Uiteindelijk is begin 2020 de herstelling van de pomp gelukt, na tussenkomst van onze partner Action

een uitbreiding van de infrastructuur, want er komen almaar meer mensen in Bokoré

Mopti. Een lokale hersteldienst kreeg dankzij hun bemiddeling toelating om de pomp te repareren.

wonen, omdat ze hun onveilige omgeving ontvluchten.

Join For Water zorgde voor financiële ondersteuning. Fantastisch nieuws, want de bevolking heeft zo
opnieuw toegang tot schoon drinkwater én beschikt over water om de handen te wassen. Belangrijk
om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gemeente Ouroubé-Doudé wordt verder
ondersteund voor het duurzaam beheer van de waterinfrastructuur.

© Join For Water

De gebruikers hebben ook een rol
om de duurzaamheid van de drinkwatervoorziening te verzekeren.
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Ouganda in
in 2020
2020
Oeganda

De klok rond water uit de kraan
OEGANDA – Voor het vissersdorpje Kyendangara bracht 2020 een belangrijke verandering.
De bevolking kan er nu de klok rond water halen aan een elektronische waterautomaat.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de verschillende publieke tappunten.

© Joseph Muhumuza

Getuigenis

Voor een publiek waterpunt heb je iemand nodig die de kiosk openhoudt. Hij of zij is dan overdag
aanwezig en ontvangt het geld dat de watergebruikers voor hun volle bidon betalen. Mensen
kunnen dus enkel water kopen wanneer het drinkwaterpunt open is, maar daar heeft de nieuwe

"

Wilson Beyunga

waterautomaat verandering in gebracht.

is 50 jaar en uitbater

Het werkt heel eenvoudig. De gebruikers krijgen een elektronische penning, waar ze geld op opladen,

van een waterpunt.

een beetje zoals een prepaid sim-kaart voor een gsm. Die penning ontwaarden ze bij de sensor van
het waterautomaat, waarna er 21 liter water uit de kraan stroomt. Dat is het volume van een volle
jerrycan. De inwoners van Kyendangara kunnen dus op elk moment van de dag water halen, ook

De mensen waarderen het enorm dat we schoon en veilig water hebben.

wanneer de gewone drinkwaterpunten gesloten zijn.

Iedereen weet ook hoe je water correct gebruikt en bewaart. Om te drinken
en voedsel mee te bereiden, wordt het water gekookt. Iemand die vroeger

Voor het watersysteem werd een 9 km lange leiding aangelegd, met verschillende tappunten en

één jerrycan gebruikte, kan nu drie keer meer water halen, want een jerrycan

deze elektronische waterautomaat. De 4466 inwoners van Kyendangara hoeven geen 3 km meer te

kost maar honderd shilling* en dat is heel betaalbaar.

stappen naar een onveilige waterbron. Ze sparen tijd uit en beschikken nu over veilig drinkwater.

*0,03 eurocent

Fijn om weten is dat het project mee mogelijk werd gemaakt door de 10 Join For Water-supporters
die in februari 2020 naar Oeganda trokken.

© Joseph Muhumuza

Water uit de automaat:
eenvoudig en altijd
beschikbaar.

Fred Byamugisha
is 28 jaar en heeft een gezin

"

met drie kinderen.

We namen water uit Lake George, maar dat is erg vies. We gebruikten dat
water voor bijna alles en de mensen kregen er tyfus, wormen en parasieten
van of ze begonnen te hoesten. Soms was ik bang om een kind water uit het
meer te laten halen omdat er ook gevaarlijke dieren kunnen in zitten of omwille
met een gerust hart water halen, want onderweg zijn er geen gevaren en de
watertappunten zijn gemakkelijk bereikbaar. We hebben nu goed, schoon en
veilig water voor huishoudelijk gebruik. Er zijn minder mensen ziek door het
water, we leven gelukkiger en gezonder.
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© George Bwambale

van het verdrinkingsgevaar. De situatie is nu veel gunstiger voor ons. Je kan
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Burundi in
in 2020
2020
Burundi

Menselijke mest boost de landbouw

Getuigenis

BURUNDI - Het klinkt misschien wat vreemd, maar ook menselijke uitwerpselen zijn
waardevol voor de landbouw. Onze Burundese partner AVEDEC bezorgde ons twee
voorbeelden van hoe menselijke mest voor grote veranderingen zorgde.
De EcoSan-latrine is een geweldige oplossing voor mens en milieu. Uitwerpselen worden
gescheiden opgevangen: de urine wordt afgeleid naar een ton of bidon, de vaste uitwerpselen
komen terecht in een aparte bak. Na enkele maanden zijn de uitwerpselen bruikbaar als meststof
op het land. Meer nog, ze geven de landbouw een serieuze duw in de rug. En een bloeiende
landbouw biedt meteen mooie perspectieven voor de boeren en hun gezinnen.

Joselyne Hatungimana
is al meer dan 10 jaar aan het werk bij de partner van Join For Water in Burundi,
AVEDEC (Association Villageoise pour l’Entraide et le Développement). Joselyne is er
verantwoordelijk voor de logistiek en de administratieve ondersteuning van de directie.

"

Het hoofdkantoor van AVEDEC is in Gitega, maar ik werk ook in de hoofdstad Bujumbura,

Scholen

100 km verder.

De laatste jaren bouwde Join For Water met zijn Burundese partner AVEDEC heel wat EcoSanlatrines bij scholen. De mest die deze latrines opbrengen wordt gebruikt op de landbouwveldjes
van de scholen en de resultaten zijn verbluffend. De maïs, bonen en amarant groeien er weelderig.

In de visie van AVEDEC heeft de bevolking toegang tot drinkwater en leven de mensen in een
gezonde omgeving. De aanpak van AVEDEC is door de jaren heen participatiever geworden.
Vroeger voerde AVEDEC zelf de water- en rioleringswerken uit, maar nu liggen uitvoering

De landbouwveldjes leveren niet alleen meer groenten op voor de schoolkeukens. De scholen

en beheer meer in handen van de gemeenschap, bij de gemeente, het lokaal personeel

hoeven niet langer te investeren in chemische, vervuilende mestproducten. En sommige scholen

van de provincie, de lokale bedrijven… Daardoor is de gemeenschap zelf eigenaar van de

verkopen een deel van de oogst en kopen met de opbrengst zeep, chloor en bezems aan om de

voorzieningen. Wat de EcoSans betreft is het een goede zaak dat nu meer meisjes naar school

schoolomgeving proper te houden.

gaan omdat er in de latrines op school plaats is voor persoonlijke hygiëne. En de ‘producten’

Kwetsbare vrouwen

van de latrines worden niet langer als vies beschouwd, want ze hebben met de juiste

Het etnisch geweld heeft in de jaren ’90 heel wat vrouwen weduwe gemaakt. Ze bleven alleen

behandeling ook een economische waarde, en ze zorgen voor grotere opbrengsten.

achter met hun kinderen. Zo’n situatie is in Burundi een garantie voor armoede. Via onze

Ik ben blij dat ik de voorbije jaren veel hebben kunnen bijleren over waterbeheer en

partner AVEDEC kregen 500 vrouwen in de gemeente Isale ondersteuning: elk van hen kreeg

administratie. Als vrouw heb ik mijn eigen verantwoordelijkheden en mijn capaciteiten worden

een regenwateropvangsysteem, een minder vervuilende oven, pluimvee, knaagdieren, een

naar waarde geschat, AVEDEC is echt een genderbewuste organisatie.

groentetuintje… en een EcoSan-latrine.

2020? De Covid 19-crisis heeft onze activiteiten vertraagd, onder andere omdat we geen

Ook hier zorgde de mest uit de latrines voor een betere landbouwopbrengst. De vrouwen kweken

verplaatsingen mochten maken. Bij de bevolking is er wel nog veel sensibilisering nodig

onder meer wortels, amarant, bonen, aubergines en kolen. Een deel van de groenten gebruiken

rond bijvoorbeeld handen wassen

ze om hun gezin te eten te geven, de rest wordt verkocht. Met de opbrengst kopen ze kleding of

met zeep. Er zijn dan ook meer

betalen ze de schoolkosten van de kinderen.

handwasfaciliteiten geïnstalleerd
en er kwam gelukkig ook een
verplichting om mondmaskers te
dragen op het openbaar vervoer.
Voor de volgende jaren zie ik nog
werk rond een beter beheer van de
drinkwatervoorzieningen en rond
voorlichting over de overdracht van
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Covid-19 en de preventie ervan.

© Salomon Niyonzima

© AVEDEC

De gezinnen kweken
groenten in een
moestuin bij hun huis.
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RDC in
in 2020
2020
DR Congo

De impact van onveiligheid en geweld op de
programmawerking in Ituri

Op provinciaal niveau namen de gouverneur en CIDRI het initiatief tot een bemiddelingsproces.

DR CONGO – In de landen waar Join For Water actief is, is het nooit gemakkelijk werken.

tot basisdiensten zoals drinkwater. Doel was om geweldloos tot een akkoord te komen voor de

Maar soms kunnen we niet anders dan onze activiteiten tijdelijk stopzetten. Om daarna te

herstelling van de drinkwatersystemen. De groep die voor deze sabotage verantwoordelijk was,

herbeginnen.

bestaat uit jongeren uit de streek zelf. Ze vertegenwoordigen de bevolking niet, maar komen er wel

Van 1999 tot 2007 woedde er een burgeroorlog in Ituri, waarbij meer dan 50.000 mensen

Hierbij werden andere organisaties uit de civiele maatschappij en ook de kerk betrokken. Ver van
de centrale overheid heeft de kerk immers een voorname rol in het verzekeren van de toegang

uit voort. Luisteren naar hun grieven bleek vooral belangrijk.

omkwamen en een half miljoen ontheemd raakte. Onze partner CIDRI installeerde zich tijdelijk

Uiteindelijk heeft dit initiatief ertoe geleid dat de beide drinkwatersystemen hersteld konden

in een relatief rustigere streek en zette van daaruit het werk voort. Zo goed en zo kwaad mogelijk

worden en de bevolking van enkele wijken in Bunia weer toegang kreeg tot veilig drinkwater.

bleven de drinkwatersystemen functioneren, wat iets zegt over de veerkracht van de bevolking
en het engagement van CIDRI en de beheercomités. Veel van de ontheemden vestigden zich in

Getuigenis

de steden, waar ze een grote druk legden op de drinkwatersystemen, die niet op die toenemende
vraag berekend waren.
Neema

Na een relatief kalme periode van 10 jaar is sinds 2017 het geweld in Ituri opnieuw opgelaaid.

is verantwoordelijk voor een van de drinkwaterkiosken in de

Gewapende milities vallen dorpen aan, plunderen, verkrachten en moorden. De plattelands
bevolking vlucht naar de steden. De druk op basisvoorzieningen zoals drinkwater neemt nog toe.
In die omstandigheden steunde Join For Water CIDRI bij de bouw van een drinkwatersysteem voor
28.000 mensen in provinciehoofdstad Bunia. Vanwege de onveiligheid liep het project de nodige
vertraging op, maar begin september 2020 was het systeem klaar.
De bevolking kon hier niet lang van profiteren, want enkele weken later werd dit nieuwe systeem
evenals een ander systeem onder beheer van Caritas (toevallig het eerste systeem dat CIDRI
ooit bouwde, ruim 30 jaar geleden) in de

"

wijk Bankoko in Bunia.

Ik bedien mijn klanten voortreffelijk, ik respecteer hen en we
komen goed overeen. Mijn rol bestaat erin de kiosk schoon te
houden voor de mensen die water komen halen. Mijn klanten
kunnen erop rekenen dat ik schoon water heb. Ik help hen ook
om de bidons te tillen.

bronzone gesaboteerd door een militie.
Onder bescherming van het Congolese
leger werden er technici naartoe gezonden
voor de nodige herstellingen. Drie
techniciens ontsnapten aan de dood toen
ze de herstelling van de drinkwaterleiding
Ngongo aan het voorbereiden waren. Ze
waren even buiten Bunia toen ze schoten
hoorden rond de plaats waar andere
technici aan het werk waren. Die mannen,
technici van Caritas, zijn niet teruggekeerd
en van hen is geen nieuws. We denken aan
hun families.
Join For Water bracht dit specifieke geval
onder de aandacht bij de Congolese
overheid op provinciaal en nationaal
niveau, vanwege haar verantwoordelijkheid
om de bevolking te beschermen en
Belgische overheid en de Europese Unie
werden geïnformeerd, omdat ze financieel
bijdroegen aan het project.
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© CIDRI

© CIDRI

basisvoorzieningen te waarborgen. Ook de
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Haïti in
in 2020
2020
Haïti

Meertjes, veelzijdige bron van voedselzekerheid
HAÏTI – In het noordwesten van Haïti bouwde men dijken aan natuurlijke inzinkingen in de
heuvels. Zo ontstonden meertjes, prima opvangbekkens voor regenwater. Samen met onze
lokale partners werkten we aan een betere inrichting en beheer van 8 van deze meren.
De bewoners van dit heuvelachtig gebied leiden een geïsoleerd bestaan, ver van een
aantal basisvoorzieningen en vaak onderworpen aan langere droogteperiodes door de
klimaatverandering. Voor hen zijn deze meren een steun in de strijd tegen voedselonzekerheid.
Ze leveren immers water voor het huishouden en de tuinbouw. Maar de meren vervullen
nog andere functies. Ze vullen de grondwaterlagen aan en bieden een onderkomen aan
flora en fauna. Ze vermijden dat water te snel wegsijpelt en beschermen de lagergelegen
landbouwgronden door sedimenten als aarde en stenen vast te houden. Dat is cruciaal want
de lagergelegen zones rond de rivier Moustiques tellen veel geïrrigeerde akkers. De opbrengsten
ook voor een inkomen.
Om deze meren beter te beschermen en te beheren, is er technische expertise en een
aangepaste sociale aanpak nodig. Join For Water en zijn partner ODRINO streven ernaar dat
het water rechtvaardig en op een duurzame wijze beschikbaar is voor alle gebruikers en voor

© Join For Water

van die akkers leveren niet alleen het basisvoedsel voor de boeren en hun gezinnen, maar zorgen

Getuigenis

alle doeleinden. En dit lukt best met de aanpak van Integraal Waterbeheer. Net zoals bij een
stroombekken krijgt elk meer een eigen overlegkader met alle betrokkenen en een aangepast

Joana Petit Blanc Jean

beheerplan.

is 45 jaar en moeder van 7 kinderen. Ook de 3 kinderen van een zus heeft ze onder
haar hoede. Ze woont in Raymond, in het stroombekken van Denise. Ze werkt op
het land en verkoopt een deel van haar opbrengst. Joana werkte actief mee aan

"

de bescherming van het Meer “Laurent”.

Sinds 2005 ben ik lid van een vrouwenorganisatie. Ik heb vorming gevolgd over
micro-kredieten, landbouw, leiderschap… Bij Join For Water en ODRINO nam ik
deel aan een vorming rond composteren en werken met zaailingen. Daardoor ben
ik ook betrokken geraakt bij de inrichting en de bescherming van het Meer Laurent.
Ik heb voor een 1000-tal zaailingen gezorgd die dienen voor de herbebossing van
het hogergelegen terrein. Dankzij dit project zal het meer beter benut worden,
denk maar aan boomaanplantingen, viskweek, tuinbouw,… Zelf heb ik meer kennis
verkregen, ik verdien geld met groentekweek en bepaalde groenten hoef ik zelf
niet meer aan te kopen.
Graag blijf ik betrokken bij activiteiten van Join For Water en ODRINO om nog meer

© Join For Water

bij te leren en een inkomen te hebben, zodat ik goed voor mijn gezin kan zorgen.

de meertjes,
zoals Lac Laurent, vervullen
meerdere functies.
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België in
in 2020
2020
België

Water Telt!

Join For Water werkt in Vlaanderen actief met gemeenten en scholen, zowel lagere als secundaire,
om meer bewustzijn te creëren rond het lokaal en mondiaal belang van duurzaam watergebruik.

BELGIË – 2020 stond voor Join For Water België vooral in het teken van de sensibilisering
rond de watervoetafdruk.

Getuigenis

De watervoorraden wereldwijd staan de laatste jaren steeds meer onder druk, ook in
Kathleen De Wulf

Vlaanderen. Ons consumptiepatroon speelt daar een rol in. Om bijvoorbeeld kledij en vlees
producten te maken, is zeer veel water nodig, water dat we indirect verbruiken als we deze
zaken kopen.
De activiteiten van Join For Water in België, met de scholen en de gemeenten, draaien al enkele
jaren rond de watervoetafdruk. In 2020 was het tijd voor een grote publiekscampagne. Water
Telt! werd zowel de naam van de website als van de campagne die we lanceerden. Met een tool

"

is coördinator Duurzaamheid aan de gemeente Evergem.
We kopen geen flessenwater meer aan en plaatsten in onze 8 gemeentelijke
gebouwen tapinstallaties waar de medewerkers hun waterfles kunnen vullen. Er is
keuze tussen plat of bruisend water, gekoeld of op kamertemperatuur. Wie graag een

op de website – de calculator – kan iedereen zijn watervoetafdruk berekenen. Zo laten we de

smaakje aan het water geeft, kan een scheutje siroop toevoegen. Alle medewerkers

mensen stilstaan bij hun dagelijkse indirecte waterconsumptie. Verder biedt de website ruime

kregen een drinkfles met daarop ons logo en de kernwaarden.

informatie en talloze tips om water te besparen.

We sensibiliseerden onze collega’s om de tappunten te gebruiken en nu stelt

Om de campagne te ondersteunen verspreidden we

niemand er zich nog vragen bij. Ze zijn het echt gewoon om bij het binnenkomen hun

gedurende drie maanden - vanaf Wereldwaterdag

fles te vullen en mee te nemen naar de werkplek.

22 maart 2020 - filmpjes, beeldmateriaal en

De watertappunten zorgen er ook voor dat de medewerkers meer bewegen, omdat

advertenties via social media, tv en de pers. Het

ze geregeld hun fles komen bijvullen. De collega’s leren elkaar nog beter kennen over

spotje met Margriet Hermans en Peter Van den

de diensten heen.

Eede was te zien op Eén en Canvas. We hadden
met Join For Water immers zendtijd gewonnen, die
we hiervoor konden gebruiken. Verder zetten we
influencers in om promotie te maken en lieten we
animatiefilmpjes maken. Het geplande event in
Brussel waar we enkele gerenommeerde sprekers
aan het woord zouden laten, kon jammer genoeg

Getuigenis

omwille van de coronacrisis niet doorgaan.
De campagne en de website werden een

Katrien Leys

ongelofelijk en vooral verrassend succes! Op social
media liketen de mensen massaal en de reacties
klonken enthousiast. De persaandacht ging vooral
tijdens de lente door het dak, toen in Vlaanderen een lange droogteperiode aanbrak. En op het
einde van de campagne – in juni 2020 - hadden net geen 17.000 mensen hun watervoetafdruk
berekend. Tijdens de zomer overschreed dat aantal zelfs de kaap van 20.000! We gaan graag
verder op dit élan.
Intussen is de website omgevormd tot ‘waterchallenge.be’ om na bewustmaking ook aan
verandering te werken. Natuurlijk is alle informatie en de calculator er nog steeds te vinden.

is juf van het 4e leerjaar aan ‘De Kinderberg’ in Bierbeek en

"

dook met haar school in een traject rond duurzamer watergebruik.
Onze school ondernam al verschillende duurzame acties, toch werden we door Join
For Water geprikkeld om op school, in de klas en ook thuis na te gaan wat we nog
meer kunnen doen om de watervoetafdruk te verkleinen.
Zowel leerkrachten, kinderen als ouders kregen door de acties en infomomenten
een beter beeld van hoe we omgaan met water en wat we kunnen doen om
de watervoetafdruk te verkleinen. Thee drinken in plaats van koffie, wat vaker
vegetarisch beleg tussen de boterham smeren, eens een tweedehandswinkel binnen
stappen, …
Groot en klein werden geprikkeld om die bewustwording om te zetten in kleine of

Klik hier voor de Water Challenge.

grote veranderingen in hun dagelijks leven. Samen houden we dit project levend,
want alle kleine beetjes maken tenslotte één groot geheel in de toekomst van onze
kinderen!
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Collega’s blikken terug

Collega’s blikken terug

In 2020 werden alle ‘software’ activiteiten, zoals vergaderingen, trainingen, workshops, die veel
mensen samenbrengen, geannuleerd. Door de coronacrisis liepen onze projecten vertraging op door de

Philippe Saint Croix | 46 jaar | Haïti
Werkt bij Join For Water sinds 2018 | Coördinator voor het Europees
programma in het noordwesten
2020 was een bijzonder jaar om 2 redenen: de voortdurende socio-politieke
crisis in ons land en natuurlijk de coronacrisis met een lockdown van vier
maanden. De activiteiten op het terrein liepen daardoor vertraging op.
Ondanks alles waren we toch zeer actief: we konden bijna 109.500 zaailingen van bomen opkweken en planten, irrigatiekanalen aanleggen in

verstoring van leveringen - zoals bouwmaterialen - en de inkrimping van de mankracht.
Het kwam er vooral op aan om de verspreiding van het virus en andere infecties te beperken of te
voorkomen. We zetten extra in op sensibilisering met posters en via radio-uitzendingen. Met onze
partners zorgden we voor extra maatregelen bij de waterpunten en voorzagen we meer mogelijkheden
om handen te wassen, met daarbij zeep en ontsmettingsmiddel. Er waren ook heel de dag mensen
aanwezig om ervoor te zorgen dat iedereen de voorzorgsmaatregelen zou naleven.
Voor mij en de collega’s betekende de coronacrisis ook thuiswerk en jongleren met werk, gezin en
andere verantwoordelijkheden.

de vlakte van de rivier de Moustiques en compost, die we in de boomkwekerijen maken, bezorgen
aan de boeren. Meer dan 1.253 kwetsbare gezinnen kregen via onze internationale partners
ondersteuning. Om de periodes met voedseltekort te overbruggen, ontvingen de allerarmsten

Chloë De Raedt | 31 jaar | België

bonnen om in te wisselen tegen lokaal geproduceerd voedsel.

Sinds 2019 | Communicatiemedewerker en grafisch vormgever

Er was ook veel extra aandacht voor hygiëne. We deelden emmers met een kraantje en zeep uit

2020 was voor mij een heel bijzonder en boeiend jaar. Bij Join For Water

aan de lokale handelaars en sensibiliseerden de gezinnen rond hygiëne. Op 6 openbare plaatsen

kreeg ik de kans om mijn schouders te zetten onder een prachtig project

kwamen er installaties waar de bevolking de handen kan wassen. Ik was erg blij dat we zo konden

rond de watervoetafdruk: een tool en campagne opzetten om mensen

meehelpen bij de Covid-19 hulpverlening.

bewuster te maken over hun waterverbruik. Het succes van watertelt.be
verraste ons. De teller stond vorige zomer op net geen 20.000, zoveel
mensen berekenden hun watervoetafdruk!

Mady Bagayoko | 59 jaar | Mali
Samenwerking met Join For Water sinds 2006 | Directeur van Action Mopti
Door de jaren heen is onze rol als partner van Join For Water veranderd van
een operationele partner – die instaat voor de uitvoering van infrastructuur
– naar een meer strategische partner.

Eén van de leukste momenten vond ik de opnamedag van het campagnefilmpje met Margriet
Hermans en Peter Van den Eede. Ook leerde ik tijdens het uitrollen van de campagne veel bij over
communicatiestrategie, webdesign en samenwerken met influencers. Wat me vooral bijblijft zijn de
positieve reacties van gebruikers van onze website. Heel wat enthousiaste mensen gingen (wat)
waterbewuster leven. Missie geslaagd dus!

Vandaag is er een volwaardig partnerschap, met meer autonomie en
verantwoordelijkheden voor ons. We ontvangen coaching van Join For Water
vanuit Bamako, zodat we voldoende sterk staan om het programma in de
regio Mopti goed te beheren.*

Bekijk het Campagnefilmpje.
Bereken je watervoetafdruk.

We zijn heel tevreden over de samenwerking met Join For Water en de evolutie naar een grotere
autonomie. Onze teams hebben goed werk kunnen leveren in de interventiedorpen.
* Action Mopti is sinds 2006 een partner van Join For Water in Mali. Door de onveilige politieke situatie is het niet
vanzelfsprekend om in de regio van Mopti te werken. De nood aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen

Baldomer Agbodové Migan | 40 jaar | Benin

zijn er nochtans erg hoog. De organisatie heeft er een belangrijke rol te spelen. Join For Water diende om

Sinds 2019 | Projectleider voor project IWB Nouvelle Vallée de Ouémé

veiligheidsredenen in 2017 het regionale kantoor in Mopti te sluiten.

2020 was bijzonder omdat we toch alle taken en activiteiten konden
uitvoeren die we gepland hadden, ondanks de context van de corona
pandemie. Ik heb vooral gewerkt aan de planning en uitvoering van het

George Bwambale | 35 jaar | Oeganda

herstel van de mangrovebossen.

Sinds 2016 | Program officer

Ik ben tevreden dat ik heb bijgedragen tot het herstel van dit bijzondere
ecosysteem, belangrijk voor de bescherming van de waterreserves. Het

Ik volg vooral onze partners op bij hun planning en uitvoering van de
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activiteiten. Ik ga veel ter plaatse kijken en volg de vergaderingen van

gaf voldoening om gemeenschappen het belang van de mangroven te doen inzien en hen te betrekken

partners, lokale overheden, …

bij de activiteiten.
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Communicatie en fondsenwerving

Alle zeilen bij
Tijdens een pandemie fondsen werven bij het
brede publiek, niet evident. Geen inleefreis, geen
inzamelacties, geen events. Ook onze plannen voor
straatwerving moesten we opbergen. Komt daarbij
nog dat De Warmste Week werd omgevormd tot
een vrijwilligersevent, en niet langer het fondsen
werven centraal stelt.
We bleven niet bij de pakken zitten en zetten alle
zeilen bij om nieuwe donateurs te werven via
inserts in kranten en via een online actie. Voor het
eindejaar bedachten we een originele fundraisingcampagne: wie 40 euro doneerde, plantte
daarmee 40 bomen in Oeganda. 1 euro schonken we aan onze partner BOS+, voor een
herbebossingsproject in Vlaanderen. Wie dat wilde kon een ‘Bosbon’ aankopen en zo zijn/
haar gift aan iemand cadeau doen. Bedrijven die steunden kregen een certificaat voor hun
bijdrage aan de boomplantactie, om op te hangen in hun ontvangst- of vergaderruimte.
De actie werd opgepikt door verschillende media en was een schot in de roos.
© Dries Moorthamers

In februari 2020 ging nog een derde editie van de inleefreis door, maar er werd daarna
geen nieuwe ingepland. Het wegvallen van deze inkomst, het wegvallen van De Warmste
Week en het uitstellen van de straatwerving zullen zich vooral in 2021 laten voelen. We
moeten blijven zoeken naar succesvolle formules om fondsen te werven. Bovendien blijkt
in onzekere tijden nog maar eens het belang van trouwe donateurs. We zullen daarom
de donor journey verder op punt stellen, en onze supporters zoveel mogelijk toeleiden
naar de club van Water Friends, onze maandelijkse schenkers. Om dit goed op te volgen
implementeerden we in 2020 Salesforce, een tool om klantenrelaties te beheren.

Documentaire voor verschillende tv-zenders
In februari 2020, nog voor de corona-epidemie, maakten we een televisiedocumentaire over onze
werking in Benin. Onze Beninese partner AVPN leidde Join For Water-supporters Cato, Bart en
Célestin rond in het zuidwesten van het land. Ze ervaarden er zelf de impact van onze projecten rond
drinkwater, sanitatie, landbouw en integraal Waterbeheer.
De documentaire konden we maken dankzij de financiële steun van onze partner De Watergroep en

Bekijk het filmpje over onze boomplantactie in Oeganda.

wordt in de loop van 2021 uitgezonden op tv-zenders BX1, AVS, Focus-WTV, TV Oost, RTBF, Evenaar
en PlattelandsTV.

Bekijk de eerste aflevering van de documentaire.
Bekijk het filmpje over onze boomplantactie in België.
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Join For Water werkte in 2020 samen met:
Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO)

De Provincie Oost-Vlaanderen realiseert haar internationale

Het VPWvO is een platform van actoren van de Vlaamse overheid,

samenwerking in 3 regio’s. Eén van deze regio’s is de provincie

de publieke (drink-)waterbedrijven, private bedrijven actief rond

Esmeraldas in Ecuador. Join For Water en lokale partner CEFODI

water, de Vlaamse academische en onderzoekswereld, ngo’s en

werken samen om dit samenwerkingsakkoord uit te voeren.

vzw’s. Door samenwerking dragen ze bij aan de realisatie van
SDG 6 “Verzeker toegang tot duurzaam water en sanitatie voor
iedereen”.

De Provincie Vlaams-Brabant zet met een aantal projecten extra
in op klimaatacties in het Zuiden. Samen met Join For Water
investeren ze in het project: “Beter beheer van water voor een

Ondernemers voor Ondernemers wil sociaaleconomische

betere aanpassing aan de klimaatsverandering in Haïti”

bedrijfsprojecten en initiatieven stimuleren én versterken in Afrika
en in andere landen in ontwikkeling. Bedrijven kunnen dit doen via
een project van een Belgische ngo of rechtstreeks door een KMO in

EPfW – European Pact for Water is een Europees netwerk van

een land in ontwikkeling te steunen.

organisaties actief rond water en ontwikkeling. EPfW wil ervoor
zorgen dat SDG 6 hoger op de Europese politieke agenda komt
via gemeenschappelijke belangenbehartiging en informatie- en

The Shift is het Belgisch duurzaamheidsnetwerk. Samen

sensibiliseringscampagnes.

met leden en partners willen ze de transitie naar een betere
samenleving en duurzame economie verwezenlijken.
Hun aanpak: Connect. Commit. Change.

CoEH – Coordination Europe-Haïti is een platform van Europese
ngo’s en netwerken actief in Haïti. Het platform verdedigt de
belangen van en geeft een stem aan de Haïtiaanse civiele

ngo-federatie De federatie van Vlaamse ngo’s biedt haar leden

maatschappij over het beleid van Europa en zijn lidstaten.

kwaliteitswerking, belangenbehartiging en een uitgebreid
vormingsaanbod.
Het Belgische Water Platform (Belgian Water Platform)
is een groep van Belgische wateractoren: publieke, niet11.11.11 Als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelt

gouvernementele, academische en private die sinds 2018 op

11.11.11 de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden

regelmatige basis samenkomen om te reflecteren en advies te

vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen komen ze op voor

verlenen over hoe de ontwikkelingssamenwerking rond het thema

duurzame verandering. 11.11.11 voert daartoe gezamenlijke politieke

water kan versterkt worden. Join For Water is een van de trekkers

acties en sensibiliseert het publiek voor rechtvaardige Noord-

van dit informele en horizontale platform.

Zuidrelaties.
De watercoalitie is een groep van Vlaamse milieuorganisaties die
Centre National de Coopération au Développement (CNCD)

ijveren voor een waterbeheer in Vlaanderen. De groep bestaat

Join For Water is actief in heel België en daarom ook lid van de

vandaag uit BBL, Natuurpunt, Join For Water, Waterland, West-

Franstalige Noord-Zuidkoepel.

Vlaamse Milieufederatie en Gents Milieufront en wordt gesteund
door tal van andere milieuorganisaties. In 2020 riep
de watercoalitie met succes de burgers en lokale verenigingen
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Perspective 2030 samenwerkingsverband voor een betere wereld

op om bezwaarschriften in te dienen op de voorstellen van de

tegen 2030. Coalitie van Belgische ngo’s met gezamenlijke actie

stroomgebiedbeheerplannen van de Vlaamse Overheid. De

rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en

watercoalite wil na dit eerste wapenfeit verder gaan als kritische

opvolging van de Belgische inbreng in de realisatie ervan.

watchdog voor het Vlaamse waterbeheer.
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Communicatie en fondsenwerving

Bedankt
Join For Water kon alleen dankzij jullie bijdragen en engagement de programma’s voor

Bedrijven, organisaties en stichtingen:

drinkwater, sanitatie en water voor landsbouw realiseren. Heel veel dank aan alle schenkers,

11.11.11

vrijwilligers, supporters en fans!

4UCAMPUS
ACLVB - CGSLB via ALIMENTO

Hartelijk dank ook aan alle lokale en provinciale besturen, bedrijven, stichtingen en overheden

Antea Group Belgium nv

die onze activiteiten financieel ondersteunden.

Aquafin via Ondernemers voor Ondernemers
Aquaflanders
Association Sud-Nord
Co-Valent via Ondernemers voor Ondernemers

Alle schenkers, supporters, vrijwilligers en fans!

Denys via Ondernemers voor Ondernemers
De Watergroep
Ecobeton Water Technologies

Provinciebesturen:

Leverden gratis kennis en expertise voor de
realisatie van onze programma’s:

Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

Arcadis België
Antea Group Belgium
Aquafin
Farys
BOS+
BOSAQ

Stads- en
gemeentebesturen:
Berlare
Bierbeek
Gent
Lebbeke

De Watergroep
FARYS
Gents MilieuFront
KU Leuven, Departement EES
Universiteit Antwerpen IMDO
VMM
VVSG

Ranst

Familie en vrienden Elise Delsaerdt
FARYS
Filip Roels Management consulting
Ghent Dredging
Herbosch-Kiere
HidroPLUS PIDPA
IMDC
Koning Boudewijnstichting - Music for Life
Koning Boudewijnstichting - Fonds Elisabeth en Amélie
KrisKras
LAGO zwemparadijzen
Leievoeders - Cibus
Nationale Loterij
Nature Solutions
North Sea Port Ghent via Ondernemers voor Ondernemers
P.I.D.P.A.
Sanitechniek via Ondernemers voor Ondernemers
SEDIF
Sipwell
SMA Benelux
Social Dialogue Network

Voor de financiering van de programma- en partnerwerking:

Sonvigo International
Sopra Steria

Federale Overheid, DGD Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en het
Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (BFVZ)
Europese Commissie
Vlaamse Overheid: departement Omgeving (via het Vlaams Partnerschap Water
voor Ontwikkeling)
Misereor
Enabel
ESF (Europees Sociaal Fonds)

The Busy Factory via Ondernemers voor Ondernemers
TREVI nv
UEBH
Upgrade Estate
Vandendriven, Finipur
VEKO Houtwerk
Vienne JO via Ondernemers voor Ondernemers
Water Circle
Wienerberger via Ondernemers voor Ondernemers
Willemen Groep via Ondernemers voor Ondernemers
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Integriteit

Werken aan integriteit

Toelichting bij de jaarrekening 2020

Join For Water draagt integriteit hoog in het vaandel. Daarom wordt er voortdurend gewerkt

Inleiding

aan het verbeteren van het integriteitsbeleid. In 2020 werden er geen integriteitsschendingen

Join For Water heeft een geïntegreerde jaarrekening die de optelsom is van de cijfers van het

genoteerd. Wel werden er verdere stappen gezet in de uitbouw van het beleid.

hoofdkantoor en van 4 regionale kantoren. Deze jaarrekening is het eindproduct van een proces
Zo verwijzen de vernieuwde statuten expliciet naar de ethische code. Deze stellen dat naast

van interne en externe controles:

de medewerkers, ook de leden van zowel het Bestuursorgaan als de Algemene Vergadering de

• De jaarrekening van het hoofdkantoor wordt geauditeerd door Clybouw Bedrijfsrevisoren.

waarden en normen dienen te onderschrijven. De ethische code werd dan ook voorgesteld aan

• Na interne controles door het hoofdkantoor wordt de boekhouding van elk regionaal kantoor

de leden van de Algemene Vergadering.

afzonderlijk geauditeerd door een lokale externe bedrijfsrevisor.

Om correct te kunnen optreden tegen mogelijke integriteitsschendingen werkte Join For Water

• Het hoofdkantoor integreert alle jaarrekeningen. Vervolgens controleert Clybouw

in 2020 tevens een klachtenprocedure uit. Een belangrijk gewaarborgd principe hierbij is de

Bedrijfsrevisoren de auditverslagen van de regionale kantoren en auditeert ten slotte de

bescherming van de melder en/of slachtoffer, alsook van de beschuldigde. De installatie van

geïntegreerde jaarrekening.

een meldpunt op de website voor schendingen rond integriteit vloeide hieruit voort. Er werd
een klachtenmanager aangesteld. Enkel deze persoon heeft toegang tot de informatie van

De geauditeerde jaarrekening 2020 wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering

de melding. Op deze manier is Join For Water volledig conform met de bepalingen van het

van 03 juni 2020 en kan geraadpleegd worden op de website van de Nationale Bank onder

integriteitscharter, dat in 2018 door alle actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

ondernemingsnummer 0417.299.047.

ondertekend werd.

Het verslag van de revisor werd opgemaakt zonder voorbehoud.
Meer gedetailleerde uitleg bij de jaarrekening kan verkregen worden bij Tom Mestdagh,
tel. +32(9)235 25 16. Meer info over onze organisatie en over de sector kan men ook vinden
op de site www.ngo-openboek.be

Balans
De immateriële vaste activa
De kosten gemaakt in 2017 en 2018 voor het werven van nieuwe donateurs dragen bij aan de
inkomsten van de fondsenwerving over verschillende jaren en werden geactiveerd op de balans
in de rubriek immateriële vaste activa. Deze investering werd eind 2020 volledig afgeschreven.
De aankoop van het CRM-pakket in 2020 werd eveneens geactiveerd op de balans in de rubriek
immateriële vaste activa. Deze investering wordt afgeschreven over een periode van 3 jaar.

De materiële vaste activa
Dit betreft enkel de goederen aangekocht met eigen middelen van Join For Water en de
Oeganda © Goedele Opsomer

schenkingen in natura. De investeringsgoederen, aangekocht met programmamiddelen, zitten
niet vervat in de balans omdat de subsidieverstrekkers verlangen dat deze als kost worden
geboekt in het jaar van aanschaf.

Bestemde fondsen
In 2016 werd gestart met het aanleggen van een bestemd fonds voor het sociaal passief. Op
langere termijn is de doelstelling om dit sociaal passief op te bouwen tot 20% van de totale
personeelskost. Dit bestemd fonds werd verder opgebouwd in 2020 en bedraagt momenteel
15% van de totale personeelskost.

Kapitaalsubsidies
Join For Water ontving in 2020 een schenking in natura van CISCO. Dit videoconference
materiaal werd gewaardeerd aan de marktwaarde onder de rubriek materiële vaste activa. De
tegenwaarde bevindt zich onder de rubriek kapitaalsubsidies.
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De voorzieningen

Balans 2020 (in €)

In 2020 ondergingen de voorzieningen volgende wijzigingen:
• de voorziening voor terugkerende expats werd teruggenomen voor een bedrag van
22.990 EUR. De expat in kwestie is ondertussen uit dienst en heeft de kapitalisatieperiode
niet aangewend;
• de voorziening voor onvoorziene kosten werd verhoogd met 60.000 EUR;

Activa

2020

2019

Vaste activa

55 431

74 460

Immateriële vaste activa

12 100

49 342

Materiële vaste activa

17 204

4 024

•

Terreinen en gebouwen

Wegens sluiting van een antenne werd het contract van het lokale personeelslid stopgezet.

•

Installaties, machines en uitrusting

Dit personeelslid heeft een rechtszaak aangespannen wegens onrechtmatig ontslag;

•

Meubilair en rollend materieel

• er werd een voorziening voor hangende geschillen aangelegd voor het bedrag van 25.000 EUR.

• de voorziening voor investeringen in rekruteringscampagnes werd enerzijds aangewend voor
een bedrag van 6.050 EUR ter financiering van het CRM-systeem;
• de voorziening voor investeringen in rekruteringscampagnes werd anderzijds verhoogd
met 50.000 EUR. Om de financiële strategie zoals besproken door het bestuursorgaan van
30/03/2021 te kunnen verwezenlijken zijn verdere investeringen in rekruteringscampagnes
en verdere diversificatie van de middelen vereist;
• er werd een voorziening aangelegd voor de investering in een nieuw boekhoudpakket
in 2021 voor het bedrag van 5.000 EUR;

Financiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen op ten hoogste één jaar

•

Handelsvorderingen

•

Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende

0

0

15 863

2 235

1 341

1 788

26 127

21 094

5 076 515

6 237 764

301 517

745 675

13 833

1 947

287 684

743 728

4 591 593

5 263 992

183 405

228 096

5 131 946

6 312 224

468 730

96 394

2020

2019

1 333 003

1 174 525

Permanente financiering

667 335

667 335

Bestemde fondsen

380 374

246 804

Overgedragen winst (*)

270 462

260 385

14 832

0

Voorzieningen

436 288

316 818

Voorzieningen risico's en kosten

436 288

316 818

3 362 655

4 820 881

vorderingen of gekoppeld aan lage rente
Liquide middelen
Overlopende rekeningen

• in Benin werd een voorziening aangelegd voor de aankoop van een tweedehandswagen
in 2021 voor het bedrag van 8.613 EUR;

De overlopende rekeningen

Totaal der activa
Niet in de balans opgenomen vaste activa:
vaste activa aangekocht met programmamiddelen

Aan actiefzijde zijn dit vnl. nog te ontvangen projectmiddelen per 31.12.2020 en aan passiefzijde

worden op vraag van de subsidieverstrekkers voor 100%

zijn dit vnl. toegekende projectmiddelen, die op 31.12.2020 nog niet besteed werden en

opgenomen als kost

overgedragen worden naar 2021.

Passiva
Eigen vermogen

Kapitaalsubsidies

Schulden
Schulden op ten hoogste één jaar

884 967

655 364

•

Handelsschulden

119 056

97 665

•

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en

136 370

157 964

629 541

399 735

Overlopende rekeningen

2 477 688

4 165 518

Totaal der passiva

5 131 946

6 312 224

sociale lasten

•
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Overige schulden
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Resultatenrekening

Fondsenwerving

Het over te dragen resultaat van 2020 bedraagt +10.077 EUR (incl. omrekeningsverschillen).

Naast de ontvangen subsidies wendde Join For Water in 2020 voor 1.057.375 EUR eigen fondsen

De totale werkingskosten van 2020 bedragen 8.169.253 EUR en werden als volgt besteed:

aan voor:

4000000

• eigen bijdragen voor gesubsidieerde programma’s;

• 88,0% voor de directe realisatie van de programmadoelstellingen;
•

9,1% voor algemeen beheer door de hoofdzetel;

•

2,9% voor fondsenwerving

2000000

• financiering van projecten, die los van de klassieke overheidsfinanciering liepen;
• financiering
van niet-subsidieerbare kosten van de programma’s;
0
• financiering van een deel van de kosten voor algemeen beheer door het hoofdkantoor.
Join For Water haalt op een transparante manier een deel van de vereiste ngo-bijdrage voor
programma’s uit institutionele cofinanciering.

Evolutie besteding en programmawerking (in €)

810 172

872 942

2 505 148

2 468 044

Afschrijvingen

65 221

203 907

Voorzieningen

119 469

-116 125

4 645 525

3 393 300

23 346

15 884

372

413

145 524

81 638

- 1 877

571

RESULTAAT na omrekeningsverschillen

143 647

82 209

Toevoeging aan de bestemde fondsen

133 570

76 506

10 077

5 703

Andere bedrijfskosten
Financiële kosten
Uitzonderlijke kosten
RESULTAAT voor omrekeningsverschillen
Omrekeningsverschillen

Over te dragen positief resultaat

36

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0

2008

Bezoldigingen

2007

Diensten, diverse goederen

2006

2.000.000

7. 190.084

6 838 365
2020

8 169 253

Kosten

5.753.625

35 997

2019

8 799

4.716.450

Uitzonderlijke opbrengsten

4.000.000

2018

5 007

4.412.365

19 143

7 437

2017

12 560

Financiële opbrengsten

6.000.000

7.352.964

5 618 710

8.885.296

7 228 605

7.684.997

1 241 146

6.960.656

Diverse opbrengsten

1 057 375

8.000.000

6.613.555

Subsidies

6 859 857

5.960.136

•

8 285 980

7.940.702

Fondsenwerving

6 920 004

7.576.644

•

8 314 776

10.000.000

7.031.360

Fondsenwerving & Subsidies

2019

6.180.645

Opbrengsten

2020

5.479.350

Resultatenrekening 2020 (in €)
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Regionale verdeling van de bestedingen
voor de programmawerking
2020

2019

2%
Mali

7%

Grote Meren
Haïti
Ecuador
Programma België

33%

10%

Benin

11%

33%

2%

13%

20%
9%

2%

13%

37%

2%

26%

19%

13%

20%

14%

47%

18%

11%

23%
4%
2%

7%
2%

Herkomst financiering

2019

Haïti © Céline Jacmain

2020
DGD

10%

2%

20%
9%

13%

13%

13%

Fondsenwerving
Provincies

26%

19%

20%

2%

ENABEL
Europese Commissie

37%

2%

Belgisch Fonds
voor de Voedselzekerheid

Vlaamse Overheid

47%

18%

Andere

11%

23%

7%

4%
2%

2%

Join For Water zet in op diversificatie van zijn inkomstenbronnen waardoor de afhankelijkheid van onze
voornaamste donor, DGD, de Directie-generaal voor Ontwikkelingssamenwerking, kleiner wordt.
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Flamingostraat 36 ı 9000 Gent
T +32 (9) 235 25 10
Ondernemingsnummer 0417.299.047
info@joinforwater.ngo

Join us!
BE22 5230 8036 1747
Dankzij uw gift zetten we
écht stappen vooruit!

EQDMC

www.joinforwater.ngo

