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Beste lezer,
Wie nog niet vertrouwd was met de uitdagingen van de klimaatverandering,
kan er nu, dankzij de klimaatspijbelaars, niet meer omheen. De klimaatverandering en de opwarming van de aarde zijn een feit, en vragen dringend
actie. Water, de watercyclus en alle daaraan verbonden kwesties kunnen
niet los gezien worden van de klimaatverandering. Al meer dan 40 jaar
voorziet onze organisatie elk jaar tienduizenden mensen van duurzame
oplossingen voor drinkwater, sanitair, hygiëne en water voor landbouw.
De praktijk leert ons dagelijks dat water kostbaar is en niet oneindig.
Om nog meer mensen te mobiliseren rond het thema ‘water, hygiëne en
sanitatie’, kreeg Protos begin 2019 een meer wervende naam. Join For
Water behoudt zijn ambities en strategieën maar nodigt nog meer uit tot
samenwerking.
Join For Water is niet alleen actief in 7 landen in Afrika en LatijnsAmerika, maar ook in België. Hier maken we burgers bewust van hun
watervoetafdruk, die niet alleen over het gebruik van kraanwater gaat,
maar ook over het water dat je opslorpt via de producten die je consumeert.
Eind 2018 kwam een einde aan ons programma in Madagaskar. Meer dan
10 jaar werkte een gedreven ploeg er aan duurzame toegang tot water en
sanitatie, via innovatieve oplossingen en constructieve samenwerkingen
met vele partners. Dank je wel aan onze collega’s.
We waarderen enorm de ondersteuning die we voor ons werk krijgen van
vele organisaties, bedrijven, overheden en particulieren waarmee we
samenwerken. Na 40 jaar blijft er nog steeds veel werk aan de winkel en de
watergerelateerde uitdagingen worden - mede door de klimaatverandering
- steeds prangender. Zet u er samen met ons de schouders onder?
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Antonique Koning

Vincent Volckaert

Voorzitter

Directeur

3

Kerncijfers

Kerncijfers 2018
Aantal mensen
die in 2018
toegang kregen tot…

Infrastructuur kan niet
zonder beheer B .
In 2018 versterkte Join For Water

Omzet

Partners

2017 € 5.479.258
2018 € 5.954.020

gemeentebesturen, comités,
associaties... om een goed beheer
te garanderen:

Drinkwater

B

43.883

Sanitatie

184

B

30.828

Water voor
landbouw

1.969
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Drinkwater

Bestedingen
programma’s
2017 € 4.412.365
2018 € 4.716.450

Join For Water werkt samen
met verschillende lokale
partners. Met 36 van hen
was er in 2018 een getekende
conventie.

Sanitatie

77

B

Water voor
landbouw

53
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Nieuwe naam

Speerpunten
De nieuwe naam is fris en activerend, drukt uit hoe belangrijk samenwerking voor onze organisatie
is en nodigt uit om mee te doen. De lancering van de nieuwe merknaam gaf ons de mogelijkheid om
de organisatie te herpositioneren en onze belangrijkste speerpunten naar voor te schuiven:

•

Join For Water brengt alle relevante partners samen voor een betere toegang tot drinkwater,
hygiëne en water voor landbouw in het Zuiden, ook in moeilijke contexten.

•

Join For Water en zijn partners voorzien infrastructuur, maar zorgen er ook voor dat die blijft
functioneren, dankzij een goed beheer.

•

Join For Water werkt aan duurzaam water- en bodembeheer – met klimaatverandering als
belangrijke uitdaging – en houdt daarbij rekening met de verschillende watergebruikers.

•

Join For Water en zijn partners werken aan een betere waterkwaliteit en een ecologisch
afvalbeheer. We informeren over de samenhang tussen gezondheid en hygiëne.

•

Join For Water zet sterk in op kennisopbouw en -deling in en tussen de partnerlanden. Water en
verwante thema’s houden we hoog op de politieke agenda.

•

Protos gaat
wervend verder als
Join For Water!

Join For Water kadert zijn activiteiten binnen SDG6, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling voor
water en sanitatie.

•

Join For Water stimuleert bewust watergebruik en een kleinere watervoetafdruk. Zo beperken we
de impact van onze consumptie op de watervoorraden in België en in het Zuiden.

Samenwerking
We zijn bij de zoektocht naar een nieuwe naam niet over één nacht ijs gegaan. Communicatiebureau
Canada heeft dit proces begeleid, en alle collega’s in Gent en in de partnerlanden werd gevraagd

Op 22 maart 2019, Wereldwaterdag, stelden we trots onze nieuwe naam voor. Protos heet voortaan

input te leveren. Daarnaast werden ook enkele bestuursleden en een selectie van externe partners

Join For Water. Met deze naam zetten we ons duidelijker op de kaart als de enige Belgische water-

betrokken. Samen hebben we grondig nagedacht over vragen zoals: Waar moet de nieuwe

ngo.

naam voor staan, welke lading moet de vlag dekken, welke emotionele waarden moet de naam
oproepen?

Een nieuwe naam stond al een tijdje op de agenda. Protos was goed gekend in de wereld van de
ontwikkelingssamenwerking en in de watersector in België, maar veel minder bij het grote publiek.

Uit de longlist kwam ‘Join For Water’ al snel als beste naam uit de bus, omdat samenwerking één

Daar willen we verandering in brengen.

van de belangrijkste kenmerken van onze organisatie is om duurzaam resultaat te boeken. Samen
met de dynamiek en de duidelijkheid die van de nieuwe naam uitgaan, gaf dit de doorslag.

Water is één van de meest relevante thema’s van onze tijd: zonder water is er geen leven en
geen ontwikkeling. De bevolkingsgroei, ons consumptiepatroon en de klimaatverandering zetten

Join For Water. Een uitnodigende naam waarmee we ons rechtstreeks naar onze partners richten

bovendien de voorraden en de kwaliteit van zoet water op onze planeet onder druk. Daarom

– kom erbij, samen sterk! – maar ook naar onze schenkers. En naar de Belgische bevolking die we

vinden we het des te belangrijker om meer aandacht en steun te vragen voor het waterthema.

actiever willen aanspreken. Samen verzekeren we een cruciaal mensenrecht.

Een aangepaste communicatiestrategie en een naam die in één oogopslag duidelijk maakt waar we
voor staan, zijn dan onontbeerlijk.
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Join For Water in kaart

moet waken over het
evenwicht tussen de

© Johan Slimbrouck

noden van iedereen.
— Fleuriemond

Mali

begrijpen we ook

België

We zijn fier

van hygiëne, zoals

waarvan 19.145

de inhoud van

bij onze

liter uit het

onze ecologische

huizen water

het wassen van je
handen met zeep.
— Mariam

bemesten met

Zuiden.
— Walter

latrine.
— Laurence
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— Joseph
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hebben.
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dat we vlak

mevrouw,
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Oeganda

oogst sinds we

beter het belang
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27.350 liter,

We hebben
een grotere
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Haïti

© Sofie Page

Het irrigatiecomité
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Join For Water in kaart
Legende zie p. 4
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De mensen spreken
me aan op straat, ze

8

B

1.250

Ecuador

30
B

zijn tevreden. Dat doet

B

B

me goed en motiveert

Het aantal personen dat “toegang krijgt tot” is pas meetbaar bij de

B

"

1.117

"

28

Ik help bij de

mijn familie. Als er

Benin

zodat in de jaarlijkse rapportering behoorlijke schommelingen kunnen

mijn toilet, en ook

huis is, verliest mijn

voorkomen. Join For Water werkt ook niet in elk land in de 3 sectoren,

over de service en
de prijs.
— Joséphine

© Blanche Blackassi

drinkwater dicht bij

wat de lagere cijfers voor ‘water voor de landbouw’ verklaart.

1.500

300

zus minder tijd met
water halen.
— Daniel

"

1.236

Soms moet ik kiezen: zonder

DR Congo

2
B

3

graafwerken voor

Ik ben héél

31
B

tevreden met

ingebruikname van systemen voor drinkwater, sanitair of irrigatie,

8

25.813
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Burundi

water terugkeren en op tijd
© Fernand Nsabimana

— Limbert

39

© Vincent Volckaert

engageren.

6.368

© Piedad Ortiz

me om me verder te

op school zijn, of water voor
thuis meenemen, maar te
laat komen op school.
— Nadège
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Join For Water in 2018

Krachten
bundelen
voor betere
resultaten

Een partner om op te rekenen
Join For Water werkt vaak in basisscholen om zo vroeg mogelijk goede hygiënische gewoontes aan
te leren. Zonder hygiëne immers geen verbetering van de gezondheid, ook al heb je drinkwater en
sanitair. Een vijftal jaar geleden bouwde Join For Water een drinkwatersysteem in het kleine stadje
Nizi, gelegen op ongeveer 30 km ten noorden van Bunia, in het noordoosten van DR Congo.
In de basisschool waren er te weinig toiletten
die bovendien van slechte kwaliteit waren.
Join For Water maakte via een campagne de
leerlingen bewust van het belang van hygiëne
en het gebruik van sanitair. Dat gebeurde
spelenderwijs via enkele werkgroepjes binnen
de school. Tegelijk werden ook nieuwe toiletten
gebouwd. Die toiletten zijn vandaag nog steeds

Join For Water brengt alle relevante partners samen
voor een betere toegang tot drinkwater, hygiëne en

© Join For Water

in erg propere staat, omdat de werkgroepen
rond hygiëne nog actief zijn. De school bewees
een serieuze partner te zijn, die de systemen
ook goed onderhoudt.

water voor landbouw in het Zuiden, ook in moeilijke

Een werkgroepje zorgt ervoor
dat de toiletten netjes blijven.

contexten.

Elektronisch betalen voor water
Voor de uitbreiding van het gravitair watersysteem van Kayinja tot in
Nyakeera in Oeganda werd een contract afgesloten met een aannemer,
maar toen bleek dat de geleverde buizen niet van de afgesproken kwaliteit
waren, hebben de werken vertraging opgelopen. Join For Water en zijn
lokale partner HEWASA, die de werken overziet, wilden namelijk niet dat het
systeem aan kwaliteit, en dus levensduur, zou inboeten. De lokale bijdrage
bestond uit het graven van sleuven voor de buizen, deze klus is al geklaard.
Het systeem brengt water tot in een publieke kiosk waar de gebruikers water
zullen kunnen kopen per liter.

De gebruikers en de uitbater hebben een ‘elektronische portemonnee’. Wie water koopt, laadt via
contante betaling aan de kiosk eerst krediet op een soort sleutelhangertje met een chip. Hiermee
betalen ze dan aan de uitbater, die over een systeem beschikt om deze chips te lezen. Op die manier
kan hij ook gegevens verzamelen over het gebruik en de hoeveelheden.

Daarnaast zijn er ook enkele private aansluitingen gepland op de lijn. 500 mensen extra zullen
toegang hebben tot drinkbaar water.
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Join For Water in 2018

Gezond water uit de
ronde toren

Samenwerken in alle omstandigheden
Join For Water werkt in verschillende fragiele landen zoals Haïti, DR Congo, Burundi en Mali.
‘Fragiel’ slaat op onveiligheid, sociale onrust en kwetsbare overheden. Toch blijven we daar,

Over veilig en voldoende water

want ook in moeilijke omstandigheden hebben mensen recht op water en degelijke sanitatie.

beschikken … deze evidentie werd in het

De gevolgen op het terrein zijn wel voelbaar: in de regio Mopti in Mali waar regelmatig aanslagen

najaar van 2018 werkelijkheid voor meer

gebeuren, moesten we onze aanwezigheid beperken. In Ituri, in het noordoosten van DR Congo,

dan 600 mensen in Bolivar, een kustdorp

is het vaak onrustig, waardoor ons programma vertraging kan oplopen. In Haïti eisen betogende

in het zuidwesten van de provincie

massa’s duidelijkheid van de overheid over slecht gebruikte fondsen. Door wegblokkades kunnen

Esmeraldas in Ecuador. Er is een nieuwe

onze medewerkers en partners er niet altijd op het terrein.

watertoren gebouwd, met een voldoende
grote tank die aan de vraag kan voldoen.
Een 170-tal gezinnen en enkele openbare

In deze landen is de overheid vaak afwezig of beschikt ze over onvoldoende middelen, terwijl

plaatsen zijn aangesloten. Daarvóór

haar rol essentieel is in onze sector. De overheid links laten liggen is geen optie: de bevoegdheden

was er wel drinkwaterinfrastructuur,

liggen dáár, ook als Join For Water er niet meer is. Daarom blijven we de overheid betrekken in

maar die kon slechts 2 uur per dag water

overleg, vormen en versterken we haar, zodat ze haar verantwoordelijkheden kan opnemen.

voorzien en de installaties raakten door

Met wisselend succes: in DR Congo maakt de regionale overheid deel uit van de sectorgroep water

een slecht beheer en ouderdom in verval.

en kon ze een conflict over het beheer van waterbronnen oplossen. Elders loopt het programma dan

Slechts 17% van de bewoners had een

weer vertraging op omdat de gemeente niet tijdig voor de nodige vergunningen kan zorgen.

aansluiting, de anderen gebruikten

Maar ons motto blijft: het is niet omdat een essentiële speler het moeilijk heeft, dat je er niet mee

vaak grondwater, met diarree en

moet samenwerken.

huidproblemen tot gevolg. De mensen
kochten daarom gebotteld water of water
van een tank, maar moesten daar veel

"

voor betalen zonder zekerheid te hebben
over de kwaliteit.

De lokale ontwikkelingsorganisatie
CEFODI en Protos EC sloegen de
handen in elkaar en onderzochten

Getuigenis

Na de aardbeving in oktober 2018
in het noorden van Haïti, viel de
enorme paniek bij de mensen nog

de mogelijkheden voor een betere

het meest op, de herinnering aan de

watervoorziening. Belangrijk hierbij

vernietigende aardbeving van 2010 is

was het creëren van bewustzijn en

nog vers.

de versterking van de gemeenschap,

De nood aan informatie, vorming

zodat ze beter in staat is om het

over preventie, over betere

hele project te begeleiden en het

bouwtechnieken… is groot. En bij

drinkwatersysteem ook duurzaam te

een crisis als deze is beschikken over

beheren. De nieuwe watertoren is rond:

zuiver water essentieel. Haïti blijft in

deze constructie is stabieler en meer

alle opzichten een fragiel land.

bestand tegen aardschokken. De streek
was immers nog in 2016 zwaar getroffen

Julien Deroy

door een aardbeving. Een compacte

Medewerker Join For Water

zuiveringsinstallatie garandeert de

HAÏTI
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Krachten bundelen voor betere resultaten

© Join For Water

© Piedad Ortiz

kwaliteit van het drinkwater.
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Join For Water in 2018

Krachten bundelen voor water in Bunia

Burundi opnieuw in beweging
2018 was een bewogen jaar voor Join For Water en de hele ngo-sector in Burundi. Voor Join For

In DR Congo is de bevolking een belangrijke partner in de samenwerking voor meer water. Op de

Water gold dat ook letterlijk. We keerden namelijk, samen met onze lokale partner AVEDEC,

planning in Bunia: een groot bijkomend drinkwatersysteem voor maar liefst 30.000 mensen in de

terug naar een vertrouwde interventiezone in Isare en namen er een nieuwe zone bij: Bubanza, een

wijk Bankoko, want het huidige systeem is ontoereikend voor de sterk groeiende bevolking. Er zijn

40-tal km ten noorden van Isare. Dit was het resultaat van een lang onderhandelingsproces met de

nog bronnen in de omliggende heuvels die puur bronwater naar de woonkernen kunnen brengen, en

Burundese overheid. De terugkeer naar Isare geeft ons de mogelijkheid om eerdere activiteiten rond

dit zonder grote pomp- of zuiveringskosten. Dit systeem is al duurzaam gebleken:

sanitatie op huishoudniveau duurzaam te maken, net als de interventies van Integraal Waterbeheer

het vorige systeem bestaat immers al meer dan 30 jaar.

binnen het rivierbekken. In Bubanza werken we nu samen met het Belgische Caritas International
rond het versterken van gezinnen op het gebied van hygiëne en sanitaire voorzieningen. We zetten
ook de voorbereidende stappen voor de bouw van het vrij grote watersysteem Karinzi-Ngara.

Onze partner CIDRI werkt nauw samen met de
inwoners van Bunia. Elk gezin wordt gevraagd
om 5 meter sleuven voor de buizen te graven.

De werkzaamheden op het terrein werden in het laatste kwart van 2018 stilgelegd. De Burundese

’s Morgens rijdt een vrachtwagen door de stad

overheid schorste de erkenning van alle internationale ngo’s. Die kregen 3 maanden de tijd om te

en wie zijn deel wil graven, springt gewoon

voldoen aan een aantal administratieve voorwaarden, daarna werd de ngo opnieuw erkend.

achterop. De huishoudens die het zich kunnen

Join For Water kon begin 2019 het werk hervatten.

veroorloven mogen hiervoor ook iemand
inhuren en betalen. Zo creëert het project
tijdelijk een aantal jobs.

De hoofdleiding wordt 16 km lang. Een heel
eind om met de hand uit te graven, zeker als je
© Vincent Volckaert

weet dat er in de ondergrond ook veel stenen
zitten. Maar door de grote belangstelling
vorderen de werken: elk dag wordt ongeveer
300 meter gegraven. Een professioneel team
zorgt ervoor dat de sleuven recht lopen, en legt
meteen ook de buizen.

Kiosken

Elk gezin werd gevraagd om
5 meter sleuven te graven voor
het nieuwe drinkwatersysteem.

"

Nadège moet vaak kiezen
tussen water halen of
te laat komen op school.

Getuigenis

Hier gaan vooral de kinderen water
halen, onze ouders hebben te veel
ander werk. Ik probeer ‘s morgens
voor de school begint, water te halen
met een jerrycan van 20 liter. Heen
en terug doe ik er 2 uren over. Soms
moet ik mijn beurt afwachten in de
rij, maar dan moet ik kiezen: zonder

Join For Water voorzag al eerder het oude drinkwatersysteem in de stad van enkele waterkiosken.

water terugkeren en op tijd op school

De kiosken vervangen de open publieke waterpunten die beheerd worden door vrijwillige comités,

zijn, of te laat op school aankomen.

en hebben als doel een betere toegang tot drinkwater te verlenen. De kiosken worden beheerd

Dan kies ik voor het water, anders

door kleine zelfstandigen die water per jerrycan verkopen en tegelijk ook enkele basisproducten

kunnen we niet koken. Als ik te laat op

aanbieden. Zo zijn ze zeker dat het geleverde water een omzet oplevert die het beheer en de

school kom, krijg ik straf en daarom

herstellingen kan dragen. Dit proefproject leverde nog meer positieve resultaten: de wachttijden zijn

blijf ik soms gewoon thuis en zeg ik

een stuk korter en het water is continu beschikbaar aangezien de kiosk de hele dag geopend is.

dat ik buikpijn had. Sommige kinderen
school.

Voor het nieuwe systeem komen er enkel kiosken, en geen publieke tappunten meer. In totaal
worden er 17 gebouwd, met 3 kraantjes per kiosk.

Nadège Irankunda
Leerlinge in Bubanza

© Fernand Nsabimana

haken daardoor ook volledig af van

BURUNDI

14

Krachten bundelen voor betere resultaten

15

Join For Water in 2018

Infrastructuur
kan niet
zonder beheer
Join For Water en zijn partners voorzien infrastructuur, maar zorgen er
ook voor dat die blijft functioneren, dankzij een goed beheer.

Professioneel beheer
In het Centraal Plateau in Madagaskar werkte Join For Water tot eind 2018 in de districten
Antanifotsy, Atsimondrano, Ambohidratrimo en Arivonimamo. De gemeenten Ampitatafika en
Ambatomiady (district Antanifotsy) werden uitgerust met een groot drinkwatersysteem, voor
respectievelijk bijna 17.000 en 15.000 mensen. Ampitatafika is daarmee de enige gemeente in deze
regio met zo’n groot systeem. De gemeente trad op als bouwheer en de lokale ngo FIKRIFAMA was
partner. De gemeenten hebben het beheer uitbesteed aan een professionele firma, Lova velu. Het
is immers niet haalbaar om de gebruikers zelf te laten instaan voor een systeem van dergelijke
omvang, met tientallen kilometers buizen.

Om alle lagen van de bevolking toegang te geven
tot drinkwater bestaan er verschillende formules.
De meest gegoede gezinnen kunnen een privéaansluiting nemen. De armere families delen
een aansluiting en ook de kosten hiervoor.
Wie zich ook dit niet kan veroorloven, kan water
per liter kopen, in een kiosk of bij een buur met een
aansluiting. De gemeente bepaalt de prijs.
De resultaten zijn veelbelovend: het beheer
Nochtans blijft de dienstverlening beperkt en zou
ze nog efficiënter kunnen. De firma is wel rendabel
zodat continuïteit verzekerd is. De gemeente
heeft wel nog ondersteuning nodig in haar rol als

© Dries Moorthamers

verloopt vlot en de klanten zijn tevreden.

toezichter op de beheerder.

De bewoners kunnen kiezen tussen
verschillende aansluitingen en
tarieven voor hun drinkwater.

"

Getuigenis

Van het waterpunt bij ons huis maken 5 families gebruik. We zijn daar erg blij mee,
want we kunnen vlakbij water tappen, zelfs na 18u. We hopen dat we binnenkort ook
elektriciteit zullen hebben. Over water kunnen beschikken heeft veel veranderd voor
ons dorp. We verspillen veel minder tijd met water halen, we zijn minder ziek omdat het
water nu drinkbaar is. En we zijn vooral fier dat we aan onze huizen water hebben.
Joseph Rakotondrasoa
Inwoner Ampitatafika
MADAGASKAR
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Jong geleerd…

Een rivier delen met velen

In de lagere school in Kabambiro, Oeganda, verzekert een club ‘Child to child’ van 30 leerlingen

Fleuriemond Rochel is coördinator van het irrigatiecomité AIRM van de rivier Moustiques in het

het goede gebruik en onderhoud van hun sanitaire blokken. Zij kregen een training over het gebruik

noordwesten van Haïti. Dit comité vertegenwoordigt 1.900 boeren die de rivier nodig hebben om

en de voordelen van de ecosan en informeren op hun beurt hun klasgenoten. Zo staan leerlingen

hun gewassen water te geven. Om goed overleg mogelijk te maken is de zone in 3 verdeeld: de zone

mee in voor de duurzaamheid van het sanitair. De school werd in 2018 uitgerust met ecologische

Foison stroomopwaarts, meer stroomafwaarts Passe Catabois en de vlakte van de Moustiques.

sanitaire voorzieningen. Over het ontwerp werd kritisch nagedacht. Zo kwam er een aparte unit voor

Fleuriemond vertelt over de activiteiten in 2018.

meisjes en een voor jongens, die elk een verschillende inrichting hebben. Bij de jongens is er naast
de 4 toiletruimtes, ook een urinoir voorzien. De meisjes kunnen een badkamertje gebruiken voor
de intieme hygiëne. Een gedeeld regenwateropvangsysteem zorgt voor toegang tot water in het

“Op een 30-tal plaatsen wordt water voor irrigatie via kanaaltjes uit de Moustiques afgetapt en het

badkamertje en aan de buitenkant van beide units. Zo kan iedereen de handen wassen.

irrigatiecomité moet waken over het evenwicht tussen de noden van iedereen. In 2018 hadden we

Ook mindervalide gebruikers kunnen vlot het sanitair bereiken: er is een hellend vlak en in de

vooral aandacht voor de vragen van de landbouwers in Bas Falaise,

toiletten zijn handgrepen voorzien.

in de zone Foison. Na de doortocht van 3 cyclonen in 2008 waren hun
irrigatiesystemen helemaal vernield en eenmaal de nodige financiering
gevonden, besloten ze om een klein aquaduct te bouwen dat water
overbrengt uit een kanaal aan de overzijde van de Moustiques. Het

De drinkwatercomités behartigen
de belangen van alle
drinkwatergebruikers.

irrigatiecomité heeft heel het proces begeleid, van de aanbesteding,
over de toewijzing van de werken tot de opvolging ervan - ondersteund

© Johan Slimbrouck

Zonder middelen kan je niet werken

door ODRINO en Join For Water. We hebben erg veel bijgeleerd over de
aanpak van een dergelijke onderneming. Alles is bovendien volledig

Hoe kunnen de consumentenorganisaties voor drinkwater

transparant verlopen. De boeren en boerinnen van Bas Falaise kunnen

of ACEP (Associations de Consommateurs d’Eau Potable)

hun velden weer irrigeren!”

duurzame financiële middelen mobiliseren voor hun werking?
Over deze vraag bogen de collega’s van Join For Water Benin

Een irrigatiecomité
moet waken over de
noden van iedereen.

zich in 2018.

De ACEP werden in 2012 opgericht om de gemeenschappen
in de lokale drinkwatersector te betrekken, de rechten van

evident, ze hebben hiervoor eigenlijk onvoldoende kennis.
Bovendien vormt fondsenwerving een reëel probleem.

Een eerste stap voor de ACEP was het vinden van nieuwe leden, die overtuigd zijn van het belang

© Sofie Page

bekommernissen. Dat is voor de vrijwillige ACEP-leden niet

© Piedad Ortiz

de gebruikers te verdedigen en een stem te geven aan hun

"

Getuigenis

Ik ben voorzitter van de JAAP, het lokale drinkwatercomité en ik ben blij dat ik
de gemeenschap een dienst kan bewijzen. Dankzij Protos EC en CEFODI was
het mogelijk om de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren, na de bouw

van de ACEP, en de hernieuwing van de beheerorganen. “We zijn hier om onze gemeenschap te

van een nieuwe watertoren. Eerst waren er slechts 3 waterputten en daarna

verdedigen, iedereen moet meedoen”, zegt de voorzitter van de ACEP van Péhunco. De nieuwe

een leidingwatersysteem, maar dat leverde geen zuiver water. Nu hebben de

leden kregen een opleiding, maar 2018 stond vooral in het teken van de zoektocht naar fondsen, om

gezinnen een wateraansluiting bij hen thuis. Eerst waren de mensen nochtans

een duurzame werking mogelijk te maken.

wantrouwig, en wilden ze niet meestappen in het systeem, ze twijfelden of
het water van betere kwaliteit zou zijn en ze wilden er niet altijd voor betalen.

Concreet kregen 7 ACEP’s ondersteuning bij de opmaak en uitvoering van hun strategische plannen,
van een evaluatie-instrument en bij het opzetten van een sociale dialoog. Eén van de resultaten
is alvast dat de gemeente Péhunco besliste om een jaarlijkse subsidie van 500.000 CFA of 760
euro aan de ACEP toe te kennen. Deze fondsen helpen om de klachten te behandelen en de
dienstverleners op hun verantwoordelijkheden te wijzen.

We passen de tarieven nu drie maanden toe en er zijn nog geen klachten of
problemen geweest. De mensen spreken me aan op straat, ze zijn tevreden.
Dat doet me goed en motiveert me om me verder te engageren.
Limbert Aquino Jama Márquez, 56 jaar
Voorzitter drinkwatercomité
Bolivar, ECUADOR
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Infrastructuur kan niet zonder beheer
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Voor alle
gebruikers,
vandaag
en morgen

Drinkbaar voor mens en dier
Aan de oevers van de Mpanga-rivier in Oeganda is al veel werk verzet door Join For Water en zijn
partners, passend binnen de aanpak van Integraal Waterbeheer. Deze aanpak houdt rekening met
alle gebruikers van het beschikbare water. Eén van de doelstellingen is het kwetsbare ecosysteem
te beschermen waarin met uitsterven bedreigde palmvarens (cycads) groeien. Daarom is een
zogenaamde rampomp geïnstalleerd, die aangedreven wordt door de waterkracht van de rivier en
die het water - via leidingen - tot over de bergflank brengt, 130 meter hoger. Hierdoor kunnen de
boeren hun vee boven op de berg te drinken geven, en hoeven ze dus niet meer met hun dieren de
vallei af te dalen, waardoor de palmvarens niet langer vertrappeld worden.

Het water dat tot boven wordt gepompt is dus rivierwater. Voor het vee vormt dit geen probleem,
maar om het water ook gebruiksklaar voor de mens te maken was een filtersysteem nodig. Na een
grondige studie van de opties is de keuze gemaakt voor een eenvoudig en betaalbaar systeem. Na
een testperiode is het water nu klaar om te drinken, al moeten de gebruikers nog wat wennen aan

Join For Water werkt aan duurzaam water- en

de andere smaak.

bodembeheer – met klimaatverandering als
belangrijke uitdaging – en houdt daarbij rekening
met de verschillende watergebruikers.

© Lieven Peeters

Een waterpunt boven op
de heuvel brengt zuiver
water bij de mensen.
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Een artesische bron
is niet te stuiten…

Nood aan data voor een goed beheer

Een schoolvoorbeeld
In Nyakeera in Oeganda is geluisterd naar de noden van iedereen. Het is een mooi voorbeeld van

bronnen. Dat zijn bronnen waarbij het water door de hoge druk

Integraal Waterbeheer geworden: nog meer ecosans voor gezinnen zijn gebouwd, de landing site

spontaan en niet te stoppen naar boven spuit. Het komt erop aan

aan Lake George – waar de vissers met hun boten aanleggen – is volledig omheind zodat er geen

deze grondwatervoorraden goed te beheren. Hiervoor is kennis

dieren vrij rondwandelen, er is een wal aangelegd die erosie vermindert, er zijn 2 drinkbakken voor

en onderzoek nodig: hoeveel water is beschikbaar voor hoeveel

het vee gebouwd waar een pomp op zonne-energie het water aanvoert en de infrastructuur om de

mensen, welke rol speelt de klimaatverandering, beïnvloeden de

vis op een hygiënische manier te verkopen is afgewerkt. Enkele kleinere ingrepen maken het leven

bronnen elkaar, …? De bronnen kunnen uitgeput geraken maar

en werken op de landing site aangenamer, zo zijn er inheemse bomen geplant en bankjes geplaatst.

als je de risico’s kan inschatten, kunnen de gemeenten tijdig de
passende maatregelen nemen.

© Myriam Launay

In de kustregio van Benin, in het zuidwesten, zijn er veel artesische

Het team van Join For Water kreeg ondersteuning van een expert in hydrogeologie van het Belgische
bedrijf IMDC (International Marine and Dredging Consultants). Na zijn bezoek aan de regio bleek
dat er in de eerste plaats nog veel gegevens moeten verzameld worden om alles goed in kaart te
brengen.

Het Nationaal Waterpartnerschap van Benin (PNE) heeft zich ertoe verbonden een inventaris op te
maken van de watervoorraden (ondergrond/oppervlakte), hun functies (huishouden/landbouw),
hun gebruikssystemen (boringen/watervoorziening...) en hun debieten. Een regelmatige en strikte
opvolging van deze gegevens kan de realisatie van een hydrogeologisch model mogelijk maken.
Dit model zal de aanvulling van de waterlagen in kaart brengen en de gevolgen van boringen op de

"

Getuigenis

© Hannelore Martens

waterdruk inschatten. Een goed beheer start met inzicht in alle aspecten!

Join For Water pakte met
zijn partner JESE de hele
site van Nyakeera aan.

Met een aantal vrouwen telen we groenten op een veld van 1 hectare. We zijn allemaal aangesloten bij
‘Jigisèmè’, een vrouwenorganisatie met 165 leden. De groenteteelt leverde al een tijd niet zoveel op.
De waterputten stonden leeg en het ontbrak ons aan kennis en werkmateriaal om het land goed te
bewerken. Onze tomaten, ajuinen, sla, wortels, kolen en aubergines wilden we graag het hele jaar door
kweken, maar in het droge seizoen van oktober tot juni was er vaak geen oogst. Join For Water en de
gemeente Mountougoula hebben de zaken aangepakt. 4 waterputten werden dieper gemaakt, we kregen
een opleiding in landbouwtechnieken en slim watergebruik en we gingen aan de slag met nieuw zaaigoed.
Nu verkopen we onze groenten aan groothandelaars in Bamako. Een deel van de opbrengsten gaat naar
de spaarkas van onze organisatie, de rest wordt verdeeld.

"

Getuigenis

We zijn heel tevreden over onze Flower Toilet. Er komen geen geurtjes
vrij en ze is milieuvriendelijk. Én we hebben een grotere oogst sinds
we bemesten met de inhoud van onze ecologische latrine.

Deby Diarra, 50 jaar
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Gehuwd en moeder van 7 kinderen

Laurence met zijn echtgenote

Sanankorobougou, MALI

Karangura, BURUNDI

Voor alle gebruikers, vandaag en morgen
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Afvalbeheer,
de uitdaging
van de
toekomst

De afvalcirkel moet rond zijn
In Toamasina, Madagaskar, werkte Join For Water jarenlang samen met de stad en het
overheidsbedrijf voor water en elektriciteit JIRAMA. Deze samenwerking leidde tot mooie resultaten:
de productie van drinkwater steeg, de armere wijken kregen meer toegang tot drinkwater en het
leidingnet werd gecontroleerd op lekken. JIRAMA krijgt nog steeds ondersteuning van het Vlaamse
drinkwaterbedrijf De Watergroep.

Op het gebied van sanitaire voorzieningen is de periode van de promotie en constructie van latrines
voorbij. De laatste jaren lag de klemtoon op de volledige afvalketen. Want inderdaad, een volle
latrineput moet ook geleegd worden. De mensen doen dit gewoonlijk zelf, in slechte hygiënische
omstandigheden. Join For Water ondersteunde een private speler die kan instaan voor het legen,
ophalen en vervoeren van de inhoud van de latrines.

Join For Water en zijn partners werken aan een betere waterkwaliteit en

Een behandelingsstation voor dit latrineslib was een volgende schakel in de keten. Join For Water

een ecologisch afvalbeheer. We informeren over de samenhang tussen

werkte hiervoor samen met de stad Toamasina en het Nationaal Centrum voor water, sanitatie
en rurale infrastructuur, CNEAGR. Aangezien momenteel slechts 8% van het totale volume in het

gezondheid en hygiëne.

station belandt, spreken we nog over een experimentele fase. De stad moet hier bekijken hoe ze
het aanbod kan uitbreiden. De ruimdienst zou ook rendabeler moeten worden. Grotere klanten
aantrekken, zoals bedrijven of hotels, is hiervoor een oplossing, want individuele privélatrines legen,
vraagt veel werk en is duur. Het blijft wel belangrijk om de eerste doelstelling niet uit het oog te
verliezen: ruimdiensten aanbieden voor de armste wijken. Ook hier is de rol van de stad essentieel
om een mix te vinden tussen de kleinere en de grote klanten.

© Dries Moorthamers

De latrine van
een gezin is
niet altijd vlot
bereikbaar voor
de ruimdienst.
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M m x : voor al je vragen rond hygiëne en latrines!

Getuigenis

"

Wil je een latrine bouwen? Zoek je degelijk materiaal en wil je advies rond goede hygiëne?
Kom dan langs bij ‘M m x ’! Zo klinkt het bij de verkoopploeg van de Sanimarché in Athiémé.
M m x (spreek ongeveer uit als ‘mémé chgô’) betekent ‘huis van de hygiëne’, is de naam van de
nieuwe Sanimarché én de merknaam van een type latrine dat hier gepromoot wordt.

In ons dorp was het erg vuil en iedereen ging in de bosjes naar het
toilet, soms een kilometer ver. De kinderen deden hun behoefte
gewoon op het erf. In de lokale materniteit zaten altijd veel mensen
met allerlei ziekten door slechte hygiëne.

De Sanimarché is een belangrijke pijler in de sociale marketing die Join For Water voert in de regio’s
Mono en Couffo, in het zuidwesten van Benin. Voor het uitroeien van de gewoonte om zich te

Maar daar kwam verandering in, via de activiteiten van Join For Water

ontlasten in de openlucht, volgt Join For Water de methode ATPC. Dat staat voor Assainissement

en zijn partner ADeCB (Association pour le Développement des

Total Piloté par la Communauté en houdt in dat de inwoners van een dorp samen werken

Communautés à la base). Nu zijn we het eerste dorp dat het statuut

aan betere hygiënische omstandigheden. Commerciële marketingtechnieken helpen hier om

‘Vrij van ontlasting in de openlucht’ verkreeg. Alle gezinnen hebben

maatschappelijke veranderingen te realiseren op het vlak van sanitair en hygiëne: ‘sanimarketing’

een latrine en gebruiken ze. Wekelijks komen de vrouwen samen om

dus. Die aanpak leidde tot de oprichting van een Sanimarché in Dogbo, in 2016. In een Sanimarché

de straten te vegen, de verzamelplaatsen van het vee op te ruimen en

kunnen mensen zich informeren over latrines en goede hygiëne, ze kunnen er modellen van latrines

de latrineputten leeg te maken. Dankzij de sensibilisering begrijpen we

bekijken, ze bestellen, en allerlei producten of materialen kopen. Ze kunnen er ook naar het toilet

ook beter het belang van hygiëne, zoals het wassen van je handen met

gaan of een douche nemen. Na een grondige evaluatie en met de nodige aanpassingen ging in

zeep. De kinderen op school leren er ook over en zullen ons doorgeven

september 2018 een 2 Sanimarché open in Athiémé. Een reeks spotjes op radio en televisie,

wat ze leren. Er zijn in elk geval al minder gevallen van malaria, tyfus en

en radiospelletjes en debatten over sanitatie ondersteunden de opening. Intussen trokken ook

dysenterie.

e

animatoren de straat op om de noden met betrekking tot sanitatie van de huishoudens in kaart te
brengen en de families of gezinnen te ondersteunen bij het vinden van een oplossing.

Mariam Doumbia, 36 jaar
Gehuwd en moeder van 4 kinderen
Mountougoula, MALI

De Sanimarché in Athiémé nam een goede start en de merknaam M m x geraakt almaar
bekender. Na 2 maanden campagne werden 60 latrines en 30 wc-potten verkocht, en er lopen nog
200 aanvragen.

Getuigenis

"

We zijn
vastberaden om
een dorp ‘zonder
gebruik van de
bosjes’ te blijven.

In de bosjes je behoefte moeten doen is niet zonder risico: er zitten reptielen en ‘s nachts is het

er echt niet veilig. Join For Water en zijn partners bouwden een Sanimarché in onze gemeente,
een initiatief om toiletgebruik en een goede hygiëne te promoten. Iemand van de Sanimarché
kwam me thuis opzoeken en we zijn er samen naartoe gegaan. Ik kreeg er gratis advies om een
degelijk toilet te bouwen. De volgende dag heb ik een latrine besteld. Enkele dagen later al was de

Gepensioneerd ambtenaar
Athiémé, BENIN
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Afvalbeheer, de uitdaging van de toekomst

© Moussa Fofana

Joséphine Ayehoubo

© Blanche Blackassi

constructie klaar. Ik ben héél tevreden met mijn toilet, en ook over de service en de prijs.
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Do, learn,
share

Leren en delen
In mei 2018 organiseerden de medewerkers van Join For Water in Oeganda samen met de Belgische
ambassade en Enabel een tweedaagse training over financieel risicobeheer en fraudebestrijding.
Deelnemers waren alle Belgische niet-gouvernementele actoren in Oeganda en hun lokale partners.
Deze training was een succes en resulteerde in een door iedereen ondertekende anti-fraudeverklaring, die ook werd voorgelegd aan de Belgische ambassade en aan de Belgische DirectieGeneraal voor Ontwikkelingssamenwerking, DGD. Ondertussen wordt er volop gewerkt aan een

Join For Water zet sterk in op kennisopbouw en -deling in en tussen

vervolg van deze training, wellicht in de vorm van een toolbox, waarmee organisaties zelf aan de

de partnerlanden. Water en verwante thema’s houden we hoog op de

slag kunnen om hun eigen personeel te vormen rond anti-fraude.

politieke agenda.

Meer vrouwen in het beheer
Ondanks de evolutie naar meer gendergelijkheid in waterbeheer in Ecuador, staan nog steeds
weinig vrouwen aan het hoofd van organisaties voor water- en irrigatiebeheer. Hun standpunten
over dit beheer zijn daardoor ook minder gekend. Dankzij een samenwerking tussen het Nationaal
secretariaat voor water (SENAGUA), Protos EC, het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde
Naties (UNDP) en Global Environment Facility (GEF) kregen in 2018 ongeveer 120 vrouwen uit de
9 hydrografische districten van Ecuador een vorming voor beter waterbeheer.

In de steden Cuenca, Riobamba, Quito en Portoviejo werden tweedaagse workshops opgezet voor
vrouwen uit de naburige districten. De deelnemers waren verantwoordelijken van organisaties
voor waterbeheer, sanitaire voorzieningen en irrigatie in landelijke gebieden van Ecuador. Het
mensenrecht op water en sanitatie, gender, Integraal Waterbeheer en klimaatverandering kwamen
aan bod. De programma’s van Protos EC, in samenwerking met CEFODI en de provincie OostVlaanderen, plukken hier ook de vruchten van.

© Piedad Ortiz

Vrouwen hebben
een belangrijke
rol te spelen in
het waterbeheer.
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Beheer van slib uit de latrines: innovatie in Bamako

Beter beheer door de drinkwatercomités in DR Congo

Eind 2018 wijdde het tijdschrift van pS-Eau een uitgebreid artikel aan ons innovatief project in
Mali rond slibophaling. pS-Eau is een Frans platform dat verschillende spelers, overheid, ngo’s,
vormingsorganisaties, enz. verzamelt rond duurzame toegang tot drinkwater en sanitatie.
Join For Water publiceert er ook zijn publicaties en vindt zo de weg naar een ruimer publiek,
en dankzij pS-Eau vooral in de Franstalige Afrikaanse landen.

Place à l’innovation à Bamako en matière
de gestion des boues de vidange.
La lettre pS-Eau n° 87 - Septembre 2018

Klik om de
publicatie
te lezen

Allô Vidange?
Hoe de ruimdienst en het callcenter werken in Bamako in
Mali kan je zien in 2 korte video’s die Join For Water maakte
De ruimdienst gebruikt verschillende methodes om ook
de moeilijkst bereikbare plaatsen te kunnen bedienen,
met mechanische of manuele oplossingen. Het callcenter

© Nick Hannes

met zijn lokale partners.

begeleidt klanten naar de beste oplossing om hun latrine
te legen. Het zijn niet alleen informatieve filmpjes,
ze promoten ook het gebruik van deze dienst bij de
inwoners van Bamako.

Join For Water werkte met zijn partner CIDRI (Centre d’Initiation au Développement Rural de l’Ituri)
een handleiding uit voor drinkwatercomités in Ituri, DR Congo. 8 daarvan hebben zich verenigd in
een koepel: SAGE (Structure d’Appui à la Gestion de l’Eau). De ruime ervaring van CIDRI en de vele
uitwisselingen tussen 27 drinkwatercomités lagen aan de basis van deze handleiding. Technisch
onderhoud van de infrastructuur, de organisatie van overleg en financieel beheer komen ruim
aan bod en het handboek bevat tal van modelformulieren voor de dagelijkse opvolging. Ook de
uiteenlopende rollen van alle betrokken partijen krijgen ruime aandacht. Een bijhorende poster met
een overzicht van de meest voorkomende wisselstukken en materialen vergemakkelijkt de taak van
de onderhoudsmensen.

Bekijk video ‘Een alternatieve
ruimdienst in bamako’
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Bekijk video
‘allo vidange’

Manuel de référence pour les Comités de
Gestion des réseaux autonomes d’eau potable
dans la Province de l’Ituri - 2018
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De uitdagingen in beeld

Elkeen zijn toilet, iedereen opgelucht!
Het Via Water-project in Benin, uitgevoerd en gefinancierd door Join For Water en Aqua For

Milieuschade, de olie-industrie, zwerfvuil,

All, is afgerond in 2018. Het project had als doel de sanitaire situatie van de gemeenschappen

een gebrek aan hygiëne, geen drinkbaar
water. Aan Upper Lake Albert, Oeganda, zijn de uitdagingen niet min. In 2018 maakten 3 Vlaamse
studenten een documentaire over de situatie in dat deel in Oeganda waar Join For Water binnenkort
activiteiten start. De docu wordt ter plaatse getoond om te sensibiliseren en de gemeenschap
te inspireren om zelf oplossingen te zoeken. Het project zit nog in de verkenningsfase maar zal

te verbeteren via sociale marketing. Om de mensen aan te zetten latrines te kopen, werkte
Join For Water een hele marketingstrategie uit. Daar hoorde ook een filmpje bij. Een gebruiker
vertelt daarin over het belang van een goede hygiëne. Hij geeft ook meer details over de socialemarketingcampagne en de werking van de Sanimarché.

sterke gelijkenissen vertonen met eerdere projecten rond Integraal Waterbeheer en sanitatie in het
stroombekken van de Mpanga-rivier.

Voor onze sympathisanten in België kwam collega Jean Patient Kakpo uit Benin de sociale
marketing en de werking van de Sanimarché voorstellen op het 8e Protos Café in Gent. Vanuit de
praktijk vertelde hij over de uitdagingen en successen in de ATPC-methode die een einde moet
maken aan het gebruik van de bosjes.

bekijk documentaire
over upper lake
albert, oeganda

© Robyn Paic

bekijk video sociale
marketingcampagne
en de werking van
de Sanimarché

Leven op grote watervoet

"

Getuigenis

Project W, waarmee Join For Water in Vlaanderen
naar scholen en gemeenten trekt, promoot onder
meer aandacht voor onze watervoetafdruk. De
brochure ‘Leven op grote watervoet’ kwam uit in

Een groot probleem hier is dat we geen plek hebben om onze vis te verkopen.

2018 en licht het concept watervoetafdruk toe. Een

We leggen de vis gewoon op de grond, niet bepaald hygiënisch. En toiletten

aantal concrete voorbeelden rond voeding en textiel

zijn er ook niet...

tonen hoe je die moet interpreteren. De brochure

Leven op grote
watervoet

© Robyn Paic

geeft ook een aantal pistes voor de reductie van
Akello Faza

onze watervoetafdruk en de rol die overheden,

Kabolwa landing site

producenten en consumenten hierbij spelen. Join For

OEGANDA

Water gaf ook input voor een artikel in het mondiaal
magazine MO, over de ecologische impact van onze

de ecologische
impact van onze
‘avocadohonger’

‘avocadohonger’.
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Onze aanpak
kadert binnen
SDG 6

Duurzame Held!
De Stad Gent verkoos in 2018 Join For Water
tot Duurzame Held voor SDG6, de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstelling voor schoon water
en sanitair voor iedereen. Een titel waar we
trots op zijn!

Gent selecteerde in het kader van de Week
van de Duurzame Gemeente 17 helden,
één voor elke SDG tegen 2030. De Week
van de Duurzame Gemeente is een initiatief

Join For Water kadert zijn activiteiten binnen SDG6, de Duurzame

van de Vereniging van Vlaamse Steden en

Ontwikkelingsdoelstelling voor water en sanitatie.

© Sheila Ruyondo

Gemeenten (VVSG).
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Om SDG6 mee hoog op de agenda te houden was
Join For Water vertegenwoordigd op
•

Join For Water op WWF8

Symposium Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Duitse ngo BORDA, Berlijn, april
2018. Join For Water presenteerde er zijn ervaringen rond het beheer van latrineslib. De projecten

Join For Water had een actieve inbreng op het

in Bamako, Mali en Toamasina, Madagaskar stonden model.

Wereldwaterforum. Samen met de IUCN, International
Union for Conservation of Nature, stelden we tijdens

•

een rondetafelgesprek onze ervaringen voor in het

European Development Days, Brussel, juni 2018.

stroombekken van de Mpanga, in Oeganda.
•

Tropentag, Gent, september 2018. Een jaarlijks evenement van verschillende, vooral
Duitse, universiteiten. Join For Water gaf een presentatie over Integraal Waterbeheer in het

Met pS-Eau, Programma Solidarité Eau,

stroombekken van de Moustiques in Haïti.

presenteerden we onze ervaring rond water en
zonne-energie in Mali, en namen we deel aan een

•

panelgesprek over sanitatie in kleinere steden.

World Water Week, Stockholm, augustus 2018, een jaarlijks weerkerend 5-daags evenement.
Het thema voor 2018 luidde: ‘water, ecosystemen en menselijke ontwikkeling’.

De medewerkers van Protos EC, ons zelfstandig geworden kantoor in Ecuador, waren betrokken
•

8e Wereldwaterforum, Brasilia, maart 2018.

bij de presentatie van de Ecuadoraanse minister die de gemeenschappen die hun waterdiensten

Een dam tegen erosie
in het stroombekken van de
Moustiques in Haïti.

zelf beheren, wil ondersteunen en versterken. Join For Water/Protos EC speelde een belangrijke
rol bij het oprichten van een tweedelijnsstructuur die instaat voor het rurale drinkwaterbeheer.
CENAGRAP bestaat intussen 15 jaar en is voor verschillende Latijns-Amerikaanse landen een
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Onze aanpak kadert binnen SDG 6

© Dries Moorthamers

© Join For Water

inspiratie voor het gemeenschapsbeheer van water.

Sanitatie in kleinere
steden is een vast thema
op de internationale fora.
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Bewust
consumeren
in België

Scholen
Inspiratietocht water
Join For Water zorgde in Kortrijk en Merelbeke voor een prikkelende start van het watertraject
voor 4 klassen in het 5e en 6e secundair beroepsonderwijs: een inspiratietocht rond duurzaam
watergebruik. De jongeren gingen in kleine groepjes zelfstandig op bezoek bij een vegetarisch
restaurant, een tweedehandswinkel, een tuinbouwschool, een verpakkingsvrije winkel, een winkel
voor sanitair, … om te ontdekken wat zij met water te maken hebben en vanuit welke overtuiging ze
duurzame keuzes maken.

Join For Water stimuleert bewust watergebruik en een kleinere
watervoetafdruk. Zo beperken we de impact van onze consumptie op de
watervoorraden in België en in het Zuiden.

5. DE NATUUR BERGT WATER
LOCatIe: KaLveRWeGSje, LOOp van De MOLenDaaLBeeK
nood aan robuuste valleisystemen voor waterberging en buffering
Waar rivieren kunnen meanderen en er ruimte is voor natuurlijke overMet Join For Water slaan we bruggen tussen scholen en lokale, duurzame initiatieven.
stromingsgebieden, kan het water infiltreren en wordt de waterafvoer vertraagd. In deze vallei van de Molendaalbeek is plaats voor robuuste natuur
met moerassen, graslanden, ruigtes, broekbossen… die een sponsfunctie
vervullen en in de komgronden overstromingen toelaten. De valleien kunnen hun functie van waterberging echter slechts vervullen wanneer ze als
een geheel worden beschouwd en beheerd.

Lokale besturen

De páRaMO, De SpOnS van De anDeS

Waterwandeling

In Ecuador wordt deze belangrijke waterbergingsfunctie waargenomen
door de páramo,
een
ecosysteem
uitvan
meren,
en grasland
Bierbeek
vierde in
2018
de 20e bestaande
verjaardag
zijnveen
stedenband
met Oña, een gemeente hoog in
dat
zich
op
grote
hoogte
uitstrekt
in destedenband
Andesketen van
Venezuela
het een prominente plaats in. Join For
de Andes in Ecuador. Binnen deze
nam
watertot
altijd
noorden van Peru. Nevel en neerslag worden hier opgeslagen en langzaam
Water werkte jarenlang in Oña, met onder meer de steun van Bierbeek, aan de toegang tot en het
geloosd via een dicht netwerk van beken en rivieren. Dit voorkomt overbeheer
van in
drinkwater
voorgebieden.
gezinnen, en aan een systeem voor riolering en waterzuivering.
stromingen
de lager gelegen

De gemeente Bierbeek stippelde samen
met enkele lokale organisaties een
waterwandeling uit langs plaatsen waar
water een belangrijke rol speelt. Bij elk van
deze punten wordt de link gelegd met de
watersituatie in Oña. Een mooi geïllustreerde
wandelbrochure is verkrijgbaar bij de
toeristische dienst van de gemeente.

De link tussen een beek in
Vlaanderen en het ecosysteem in
Oña? Integraal Waterbeheer!
16
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Meanderende beekvallei van de Molendaalbeek
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Hoeveel liter water kost een kopje koffie?

Superette Wa(l)ter

Bedrijven, scholen, gemeenten... kunnen met 7 nieuwe affiches

“Dat is dan 27.350 liter, mevrouw, waarvan 19.145 liter uit het Zuiden.” Als je boodschappen doet

het idee van de watervoetafdruk helpen tastbaar te maken.

in onze Superette Wa(l)ter kan je wel even schrikken. Niet van de prijs, maar van de (vele) liters
water die je verbruikte bij je aankopen. Inderdaad, of het nu om Belgische wortelen gaat of om
een avocado in Mexico, er was altijd een aantal liter water nodig om die te produceren. Alleen had
een kilo wortelen maar 150 liter nodig en die avocado 1.800 liter, die we bovendien grotendeels
opslorpten in zeg maar, Colombia.

In Superette Wa(l)ter kom je op een interactieve manier meer te weten over je eigen
watervoetafdruk. Je shopt in onze virtuele winkel door dagelijkse producten in te scannen.
Als je klaar bent krijg je een ‘waterrekening’ met de hoeveelheid binnenlands- en buitenlands water
die nodig is geweest om deze producten te maken. Zo gaan we in gesprek over de impact van je
winkelkarretje op watervoorraden in nabijgelegen of verre regio’s waar water soms al een schaars
goed is. Niet om een berispend vingertje op te steken, maar om je te doen stilstaan bij dit aspect
van ‘ecologisch consumeren’.

© Sofie Page

Koop ik lekkere Belgische
appels of liever…?
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Bewust consumeren in België
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Inleefreis Oeganda: 32.018 euro voor Nyakeera

Martin Heylen bezoekt projecten in Madagaskar

Join For Water werkt in heel wat prachtige exotische landen. In maart trokken 12 Join For Water-fans

In maart 2018 bezocht televisiemaker Martin Heylen onze projecten in Madagaskar. De lokale

naar het zuidwesten van Oeganda. Ze bezochten onze projecten, maar genoten ook van het moois

equipe vergezelde hem naar realisaties voor drinkwater in de Andromba-vallei, projecten rond

dat de ‘Parel van Afrika’ te bieden heeft. De groep werd met veel enthousiasme ontvangen door

drinkwater, sanitaire voorzieningen en afvalbeheer in de havenstad Toamasina, en het nieuwe

onze collega’s in Kampala en door medewerkers van onze lokale partners.

drinkwatersysteem in de gemeente Ampitatafika.

Op het programma niets dan hoogtepunten: boompjes planten rond de Mpanga-rivier,

Martin Heylen: “Het is echt zonde dat nog zo veel mensen tijd moeten besteden aan water halen.

chimpansees spotten in Kibale Forest, een adembenemende boottocht door het Kazinga Channel,

Uren, dagen, weken verliezen ze daardoor. Water dichter bij huis hebben, betekent echt een wereld

een safari… Maar het centrale thema van deze mooie reis was natuurlijk ‘water’. De deelnemers

van verschil. Toen ik de drinkwaterprojecten van Join For Water in Madagaskar bezocht, zag ik

ondernamen onder meer een heuse wandeltocht met gevulde jerrycans, spraken met mensen die

het met mijn eigen ogen. En de aanpak van Join For Water wérkt. Nadat een waterpunt is geplaatst,

een waterpomp in hun gemeenschap beheren en zagen hoe Kayinja vandaag een toonbeeld is van

moet het onderhouden worden. Dat gebeurt door de lokale gemeenschap, die van bij het begin van

een hygiënisch, proper vissersdorp. De reis liet een diepe indruk na.

een project steeds sterk betrokken wordt.”

De deelnemers gingen een ambitieus engagement aan, voor ze naar Oeganda vertrokken.

Op Wereldwaterdag, 22 maart, vertelde Martin Heylen uitgebreid over zijn bezoek aan onze

We vroegen hen om 2.000 euro in te zamelen voor onze lokale projecten. Het totaalbedrag was

projecten op radio en tv.

ronduit verbluffend: 32.018 euro! Het geld wordt gebruikt om Nyakeera, een van de bezochte
dorpen, van drinkwater te voorzien.

Martin Heylen met Samuel Randriamampianina, voorzitter van
een drinkwatercomité in de Andromba-vallei.

© Sofie Page

© Dries Moorthamers

lees het uitgebreid reisverslag:
joinforwater.ngo/nl/inleefreis

Je echt inleven? Da’s persoonlijk
ondervinden wat het is om water
te moeten halen!
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Bekijk de video over het bezoek
van Martin aan Madagaskar
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Samenwerkingsverbanden en netwerken

De Provincie Oost-Vlaanderen realiseert haar internationale
samenwerking in 3 regio’s. Eén van deze regio’s is de provincie
Esmeraldas in Ecuador. Join For Water en lokale partner CEFODI

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO)

werken samen om dit samenwerkingsakkoord uit te voeren.

is een platform van actoren van de Vlaamse overheid, de publieke
(drink-)waterbedrijven, private bedrijven actief rond water,
de Vlaamse academische en onderzoekswereld, ngo’s en vzw’s. Door

European Pact for Water is een Europees netwerk van organisaties

samenwerking dragen ze bij aan de realisatie van SDG 6 “Verzeker

actief rond water, dat SDG 6 (water en sanitatie) hoger op de

toegang tot duurzaam water en sanitatie voor iedereen”.

Europese politieke agenda wil plaatsen via belangenbehartiging,
informatie- en sensibiliseringscampagnes.

Ondernemers voor Ondernemers wil sociaaleconomische

CoEH – Coordination Europe-Haïti is een platform van Europese

bedrijfsprojecten en initiatieven stimuleren én versterken in Afrika

ngo’s en netwerken actief in Haïti. Het platform verdedigt de

en andere landen in ontwikkeling. Bedrijven kunnen dit doen via een

belangen van en geeft een stem aan de Haïtiaanse civiele

project van een Belgische ngo of rechtstreeks door een KMO in een

maatschappij over het beleid van Europa en zijn lidstaten.

land in ontwikkeling te steunen.

The Shift is het Belgisch netwerk voor duurzaamheid. Doelstelling
is om samen met leden en partners de transitie naar een betere
samenleving en economie te verwezenlijken. De methode: Connect.
Commit. Change.

ngo-federatie is de federatie van Vlaamse ngo’s en biedt haar
leden kwaliteitswerking, belangenbehartiging en een uitgebreid
vormingsaanbod.

11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, voert
gezamenlijke politieke actie voor ontwikkeling van het Zuiden en
sensibiliseert het publiek voor rechtvaardige Noord-Zuidrelaties.

Centre National de Coopération au Développement (CNCD)

Perspective 2030 is het samenwerkingsverband voor een betere
wereld tegen 2030. Een coalitie van Belgische ngo’s met gezamenlijke
actie rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en
opvolging van de Belgische inbreng in de realisatie ervan.
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is de Franstalige Noord-Zuidkoepel.
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Bedankt!
Join For Water kon alleen dankzij jullie bijdragen de programma’s voor drinkwater, sanitatie en water
voor landbouw realiseren. Die steun waarderen we enorm. Hartelijk dank!

Bedrijven, organisaties en stichtingen
11.11.11
4UCAMPUS
ACLVB - CGSLB via ALIMENTO
Antea Group Belgium nv

Provinciebesturen

Alle schenkers, supporters en fans!

Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

Ayuda en Acción - SP

Leverden gratis kennis en expertise voor de
realisatie van onze programma’s
Arcadis België
Antea Group Belgium
Aquafin
De Watergroep

Stads- en
gemeentebesturen

Association Sud-Nord
Atlas Copco

Antwerpen
Limburg

Aquafin

IMDC
FARYS
KU Leuven, Departement EES

Berlare

pS-Eau

Bierbeek

Stichting Hubi & Vinciane

Gent

UGent, Vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie

Melle

Universiteit Antwerpen IMDO

Merchtem

VMM

Ranst

VVSG

beMatrix via Ondernemers voor Ondernemers
Co-Valent via Ondernemers voor Ondernemers
Denys via Ondernemers voor Ondernemers
De Kansel
De Watergroep
DNS Belgium vzw
Dpt. Tarn et Garonne - FR
Duror (Terre Bleue) via Ondernemers voor Ondernemers
Ecobeton Water Technologies
Euraqua
Familie en vrienden Elise Delsaerdt
FARYS
Ghent Dredging
Herbosch-Kiere
HidroPLUS PIDPA
Koning Boudewijnstichting - Music for Life
Koning Boudewijnstichting - Fonds Elisabeth en Amélie
KrisKras
Lindemans vrienden

Voor de financiering van de programma- en partnerwerking
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)
Facilité africaine de l’Eau via de Banque Africaine de Développement
Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ)
Fondation SADEV
Misereor
Stichting Aqua For All voor VIA Water NL
SNV Netherlands Development Organisation
Enabel
Fiabel
ESF (Europees Sociaal Fonds)
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Linklaters
Nature Solutions
North Sea Port Ghent via Ondernemers voor Ondernemers
Pantarein water bvba
Pidpa
Renotec via Ondernemers voor Ondernemers
Sipwell
Soroptimist Club Zottegem
Stichting Gillès
Stichting Woord en Daad - NL
Swegon via Ondernemers voor Ondernemers
TREVI nv
UEBH
Water Circle
Willemen Groep via Ondernemers voor Ondernemers
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Toelichting bij de jaarrekening 2018
Inleiding
Join For Water heeft een geïntegreerde jaarrekening die de optelsom is van de cijfers van het
hoofdkantoor en van 5 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 boekhouding van elk regionaal kantoor

•

Het hoofdkantoor integreert alle jaarrekeningen. Vervolgens controleert Clybouw Bedrijfsrevisoren

afzonderlijk geauditeerd door een lokale externe bedrijfsrevisor.
de auditverslagen van de regionale kantoren en auditeert ten slotte de geïntegreerde jaarrekening.
De geauditeerde jaarrekening 2018 wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering
van 15 juni 2019 en kan geraadpleegd worden op de website van de Nationale Bank onder
ondernemingsnummer 0417.299.047. Het verslag van de revisor werd opgemaakt zonder
voorbehoud.
Join For Water 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.
Meer gedetailleerde uitleg bij de jaarrekening kan verkregen worden bij Tom Mestdagh,
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tel. +32(9)235 25 16.
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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.

Balans 2018 (in €)
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa

De materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Dit betreft enkel de goederen aangekocht met eigen middelen van Join For Water. De investerings-

•

Terreinen en gebouwen

goederen, aangekocht met programmamiddelen, zitten niet vervat in de balans omdat de

•

Installaties, machines en uitrusting

subsidieverstrekkers verlangen dat deze als kost worden geboekt in het jaar van aanschaf.

•

Meubilair en rollend materieel

Financiële vaste activa

2018

2017

274 811

382 279

250 080

357 661

3 386

2 585

0

0

3 386

2 585

0

0

21 345

22 033

6 143 294

3 484 835

472 156

415 128

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 niet verder opgebouwd in 2018 en bedraagt momenteel
7,34% van de totale personeelskost.
De voorzieningen
In 2018 ondergingen de voorzieningen volgende wijzigingen:
•

de voorziening voor terugkerende expats werd aangewend voor een bedrag van 16.368 EUR voor
kosten verbonden aan terugkerende expats uit Madagaskar;

•

Vlottende activa
Vorderingen op ten hoogste één jaar
•

Handelsvorderingen

0

4 674

•

Overige vorderingen

472 156

410 454

5 418 582

2 673 079

252 555

396 628

6 418 105

3 867 114

68 564

91 489

2018

2017

1 092 316

1 076 155

667 335

667 335

Bestemde fondsen

170 298

170 298

Overgedragen winst (*)

254 682

238 521

Voorzieningen

432 943

459 257

Voorzieningen risico's en kosten

432 943

459 257

4 892 846

2 331 703

Liquide middelen
Overlopende rekeningen
Totaal der activa

de voorziening van 10.000 EUR voor hangende geschillen werd teruggenomen door stopzetting
van een rechtszaak in Benin. De vordering op de balans in Benin werd immers effectief geïnd.

Niet in de balans opgenomen vaste activa:
vaste activa aangekocht met programmamiddelen worden op vraag
van de subsidieverstrekkers voor 100% opgenomen als kost

De overlopende rekeningen
Aan actiefzijde zijn dit vnl. nog te ontvangen projectmiddelen per 31.12.2018 en aan passiefzijde zijn
dit vnl. toegekende projectmiddelen, die op 31.12.2018 nog niet besteed werden en overgedragen

Passiva

worden naar 2019. De ontvangst eind december 2018 van 2.092.415 EUR aan Europese subsidies

Eigen vermogen

voor het project in Haïti is de voornaamste reden voor de stijging van de overlopende rekeningen

Fondsen van de vereniging

aan de passiefzijde. Dit verklaart ook de stijging van het balanstotaal.

Schulden
Schulden op ten hoogste één jaar

616 828

668 248

•

Handelsschulden

120 460

111 938

•

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en

142 040

135 107

354 327

421 203

Overlopende rekeningen

4 276 018

1 663 455

Totaal der passiva

6 418 105

3 867 114

sociale lasten
•

Overige schulden

(*) inclusief omrekeningsverschillen
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Resultatenrekening

Fondsenwerving

Het over te dragen resultaat van 2018 bedraagt +16.162 EUR (incl. omrekeningsverschillen).

6000000
Naast de ontvangen subsidies wendde Join For Water in 2018 voor 1.433.316 EUR eigen fondsen

aan voor:
• 4000000
eigen bijdragen voor gesubsidieerde programma’s;

De totale werkingskosten van 2018 bedragen 5.939.216 EUR en werden als volgt besteed:
•

79,4% voor de directe realisatie van de programmadoelstellingen;

•

11,3% voor algemeen beheer door de hoofdzetel;

•

9,3% voor fondsenwerving

•

• 2000000
financiering van niet-subsidieerbare kosten van de programma’s;
•

financiering van een deel van de kosten voor algemeen beheer door het hoofdkantoor.
0

De stijging van het aandeel kosten voor fondsenwerving heeft voornamelijk te maken met de
investering in het werven van nieuwe private donateurs via direct mailing in samenwerking met het

Join For Water haalt op een transparante manier een deel van de vereiste ngo-bijdrage voor

communicatiebureau DSC. Deze investering wordt afgebouwd in 2019.

programma’s uit institutionele cofinanciering.

Evolutie besteding en programmawerking (in €)

Voorzieningen

-26 314

90 783

2 526 253

2 031 973

27 970

29 319

1 317

5

14 804

40 927

1 357

-4 227

16 162

36 701

-

30 000

16 162

6 701

Andere bedrijfskosten
Financiële kosten
Uitzonderlijke kosten
RESULTAAT voor omrekeningsverschillen
Omrekeningsverschillen
RESULTAAT na omrekeningsverschillen
Toevoeging aan de bestemde fondsen
Over te dragen positief resultaat

Financieel verslag

0

4.716.450

207 841

2018

258 371

4.412.365

Afschrijvingen

2017

2 288 369

7.352.964

2 319 480

2.000.000

2016

Bezoldigingen

8.885.296

790 041

2015

832 139

Diensten, diverse goederen

6.960.656

5 438 331

2014

5 939 216

Kosten

4.000.000

7.684.997

5 983

2013

16 648

Uitzonderlijke opbrengsten

6.613.555

3 516

2012

3 104

Financiële opbrengsten

6.000.000

5.960.136

83 232

2011

4 198 208

20 201

Subsidies

7.940.702

4 480 751

•

Diverse opbrengsten

8.000.000

2010

1 188 319

Fondsenwerving

7.576.644

1 433 316

•

2009

5 386 527

7.031.360

5 914 067

Fondsenwerving & Subsidies

10.000.000

2008

5 479 258

6.180.645

5 954 020

Opbrengsten

2007

2017

5.479.350

2018

2006

Resultatenrekening 2018 (in €)
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financiering van projecten, die los van de klassieke overheidsfinanciering liepen;
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8% 9%

18%

20%

20%

14%

8% 9%

10%

7%
20%

18%

20% 55%14%

Regionale verdeling van de bestedingen
voor de programmawerking

2017

10% 7%

7%

7%

10%

8%
20%

11%

15%

20% 55%14%

10% 7%

22%

7%

7%

7%

5%

Madagaskar
Benin
Grote Meren

7%

24%

Ecuador

9%

Programma België

51%
6%
20%

7%

7%

Haïti

14%

22%

7%

2%

Mali

8%

55%

21%

6%
7%

11%
1%

0%

7%
20%

7%

Metsers bouwen een
Flower Toilet met de
nieuwe bouwstenen in
Oeganda.

18%

8%

11%

13%

18%

55%

2018
2%

8% 9%

7%

7%

55%

7%

7%

7%

7%

Herkomst financiering

2017
2%
10%
8%

14%

2018
2%

DGD

5%

8%

Belgisch Fonds
voor de Voedselzekerheid

18%

ENABEL
Europese Commissie

22%

24%

9%

Vlaamse Overheid

51%
6%
20%

21%

55%

Andere

6%
7%

11%
1%
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0%

Fondsenwerving
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Flamingostraat 36 ı 9000 Gent
T +32 (9) 235 25 10
Ondernemingsnummer 0417.299.047

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

EQDMC

www.joinforwater.ngo

