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Voorwoord

Wie had ooit gedacht dat handen wassen zo belangrijk zou worden? Wat als

Beste lezer,

bovendien het water zelf een dagelijkse strijd zou zijn? Stel je voor dat je dagelijks
3 uur onderweg bent om water te halen voor je huishouden, of dat je ziek wordt

De wereld staat voor ongeziene uitdagingen. Dicht bij huis en in onze partnerlanden

omdat er enkel onzuiver water beschikbaar is. Vandaag hebben maar liefst 785

zijn we de afgelopen maanden geconfronteerd met de kwetsbaarheid van ons

miljoen mensen geen toegang tot drinkbaar water, nochtans een mensenrecht.

bestaan. Terwijl in België alle middelen ingezet werden - van verhoogde hygiënemaatregelen, fysieke afstand tot een sterk uitgebouwd gezondheidssysteem - werd

Daarom moet Join For Water er zijn. We staan voor een professionele aanpak:

er in onze partnerlanden met beperktere middelen gestreden. Toegang tot water en

doordacht, betrokken en met concrete resultaten. Daar ben ik mijn voorganger

hygiëne speelt ook daar een sleutelrol – iets waar Join for Water zich al meer dan

Vincent Volckaert zeer dankbaar voor. Op zijn fundamenten is het veilig bouwen.
Join For Water zal voor nieuwe uitdagingen en kansen staan, en daar wil ik mijn
ruime ervaring als ontwikkelingswerker en als directeur graag voor inzetten. Nooit
alleen, altijd samen met u: als trouwe donateur, partner of vrijwilliger. Bijzonder
veel dank daarvoor!

40 jaar voor inzet.
In 7 landen in Afrika en Latijns-Amerika en in België werken we aan duurzame
wateroplossingen voor drinkwater, sanitair en hygiëne, en water voor landbouw.
We bundelen krachten met vele andere spelers en verzekeren samen een cruciaal
mensenrecht. Dit recht is nu meer dan ooit van belang om kwetsbare mensen te
beschermen, terwijl ze vechten om in hun levensonderhoud te voorzien.

Bart Dewaele

In België maken wij mensen bewuster van hun watervoetafdruk met de Water telt!

Directeur Join For Water

campagne. Deze infomeert niet alleen over het gebruik van kraanwater, maar ook
over het water dat je opslorpt via de producten die je consumeert. Zo stimuleren

In België staan we alweer voor een droge zomer, de grondwaterstanden zijn nu
al laag. Spaarzaam omgaan met ons kostbare drinkwater is de boodschap. Maar
ook door bewust te winkelen hebben we een impact op de waterbeschikbaarheid
elders in de wereld.

we bewuster watergebruik en beperken we de impact van onze consumptie op
de watervoorraden in België en wereldwijd. Probeer het zelf en bereken je eigen
watervoetafdruk!
We waarderen enorm de ondersteuning die we voor ons werk krijgen van vele

Samen met onze lokale partners werken we aan een duurzame toegang tot water

organisaties, bedrijven, overheden en particulieren waarmee we samenwerken.

in het Zuiden. Dat is belangrijk, want een droogte treft de bevolking er des te harder.

Watergerelateerde uitdagingen zullen er in de toekomst helaas niet minder op
worden. Samen kunnen we er voor zorgen dat de meest kwetsbare mensen beter

We hebben de voorbije jaren geweldige resultaten geboekt, dankzij de steun van

beschermd en voorbereid zijn om de volgende crisis het hoofd te bieden. Wij

onze donateurs. Vandaag zit mijn wateravontuur er echter op. Ik ga een nieuwe

staan klaar om de strijd voort te zetten en hopen verder te kunnen rekenen op uw

uitdaging aan, maar koester mooie herinneringen aan mijn tijd bij Join For Water.

samenwerking.

Ik wens de nieuwe directeur Bart Dewaele heel veel succes, het werk van onze
organisatie zit er nog niet op. Toegang tot water blijft noodzakelijk voor een
gezonde ontwikkeling.

Antonique Koning
Voorzitter
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Kerncijfers

Kerncijfers 2019

Aantal mensen
die in 2019
toegang kregen tot…

Infrastructuur kan niet
zonder beheer B .
In 2019 versterkte Join For Water
gemeentebesturen, comités,
associaties... om een goed beheer
te garanderen:

Drinkwater

B

52.984

Partners

35

Drinkwater

163

Join For Water werkt samen met
verschillende lokale partners.
Met 35 van hen was er in 2019
een getekende conventie.

Sanitatie

B

24.401

Sanitatie

219

Opbrengsten
2018 € 5.954.020
2019 € 6.920.004

Water voor
landbouw

836

B

Water voor
landbouw

37

Bestedingen
programma’s

4

© Dries Moorthamers

2018 € 4.716.450
2019 € 5.753.625
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Inleidend

Join For Water laat de fragiele staten niet in de steek
Bijna alle landen waar Join For Water werkt, zijn ‘fragiele staten’, die geregeld het nieuws halen
met een falend beleid, natuurrampen, humanitaire crisissen, ... Maar wat versta je precies onder

Mali in staat om zich in situaties in te leven die in het huidige Mali wel eens realiteit zouden kunnen
worden.

En dan kwam er corona…

‘fragiele staat’? Voor de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling,

De corona-epidemie komt voor de landen in ontwikkeling bovenop al de andere bekommernissen.

is fragiliteit of kwetsbaarheid de combinatie van blootstelling aan risico én onvoldoende capaciteit

Net nu zijn een correcte hygiëne en een goede gezondheidszorg cruciaal, zaken die ontbreken of

van het land om die risico’s te beheren, op te vangen of te verminderen. Kwetsbaarheid kan leiden

waar maar heel weinig mensen kunnen over beschikken. Bovendien is de bevolking vaak slecht

tot geweld, afbraak van instellingen, ontheemding, humanitaire of andere noodsituaties. Fragiele

geïnformeerd en kent ze niet de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus in te

staten slagen er niet in basisdiensten te verstrekken aan de bevolking, omdat ze dit niet willen of

dammen. Nochtans vaardigen de overheden dezelfde strenge maatregelen uit als bij ons, maar

kunnen doen.

uit onwetendheid of uit pure noodzaak – als je schamele inkomen ook nog wegvalt omdat je geen
handeltje meer mag drijven op straat – houden velen er zich niet aan.

Het is van belang om de impact van de risico’s goed te analyseren. Is de impact enkel lokaal
voelbaar of wijdverspreid, zijn er korte- en/of langetermijneffecten, wordt de impact algemeen

De collega’s in onze partnerlanden zetten nu nog sterker in op sensibilisering en verspreiden

gevoeld of door bepaalde groepen, wat zijn de gevolgen voor gezinnen en gemeenschappen?

hygiënische kits, met respect voor de nodige preventiemaatregelen zoals het dragen van een

Om dit in kaart te brengen hebben Belgische onderzoekers de methodologie FRAME (Fragility-

mondmasker. We ontwierpen en verspreidden affiches met duidelijke tekeningen, zodat ook

Resilience-Assessment-Management-Exercise) ontwikkeld. In Mali hebben ze deze gebruikt in

mensen die niet kunnen lezen de boodschap goed kunnen begrijpen. Join For Water kon ook al

samenwerking met Buitenlandse Zaken, Defensie en de niet-gouvernementele actoren. Join For

materiaal verdelen zodat mensen hun handen kunnen wassen met zeep. De thema’s waar we op

Water droeg hieraan bij door kennis en ervaring te delen.

inzetten zijn actueler dan ooit.
Je leest meer over de situatie in onze partnerlanden bij de nieuwsberichten op de website.

Een ‘pays lock’ in Haïti
2019 was voor Haïti alweer een moeilijk jaar, maar het bracht ook hoop op verandering. Heel het
jaar door waren er manifestaties en de woede van de bevolking kende een hoogtepunt eind 2019.
Een pays lock was het resultaat: blokkades verlamden toen een flink deel van het land. Armoede
en het gebrek aan openbare dienstverlening enerzijds en corruptie en verspilling door de overheid
anderzijds zijn de bron van de grote onvrede.

LES MOYENS FRÉQUENTS
DE CONTAMINATION
Pour vous et pour les autres

De fragiliteit zet het land klem, en creëert ook verwarring, want zowel de machthebbers als de
manifestanten eisen een fundamentele verandering. Maar tot hiertoe heeft nog niemand zich
durven uit te spreken over hoe die verandering er dan uit moet zien.

SSAFE-opleiding in Mali
“Door de zwarte kap over mijn hoofd zie ik niet wat er rond mij gebeurt. Ik weet niet waar mijn
collega’s zijn. Soms krijg ik een klap. Mijn eigenwaarde voelt pijnlijker aan dan mijn lichaam. Ik wil
gewoon dat het snel gedaan is!”

Poignées de porte

Poignées de mains

Toux, éternuements

Met deze laatste oefening - een simulatie van een ontvoering in een reële situatie – eindigt de
driedaagse SSAFE-opleiding (Safe & Secure Approaches in Field Environments) die door de
Verenigde Naties en de missie van de blauwhelmen in Mali werd georganiseerd.

Deze training - die ook eerste hulp, een brand blussen, reageren op overvallen of het oversteken van
een terrein waar mijnen liggen behandelde - was zwaar, maar het stelde onze vertegenwoordiger in
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Prévenir ensemble le CoViD-19
poster voor sensibilisering
in Benin.
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Join For Water in kaart

"

behoudt de grond

Vandaag kan je op elk
drinkwater krijgen,

spoelt hij niet zomaar

waardoor er geen files

© Join For Water

zijn voedingsstoffen en
weg als het regent.
— Rosemène

meer zijn.
— Konaté

B

1.990

"

moment van de dag

"

België

Een school is een ideale

Oeganda

plaats voor EcoSan

Ik wist niet dat

toiletten, aangezien we

er zoveel water

dit kunnen combineren

zat in mijn

met sensibilisering

kledij.

in de klas.

— Celia

— Moses

© Goedele Opsomer

Dankzij de fruitbomen

Mali

© Awa Traore

"

Haïti

B

B
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1.600

111

588
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5.604

3

B

477

4.865
B

B

3

101

30
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Join For Water in kaart
Legende zie p. 4

B

"

635
Wat mij motiveerde

om mee te werken aan

2

B

B

2.587

Ecuador
2

het beheer van het

12
B

B

drinkwatersysteem,

ingebruikname van systemen voor drinkwater, sanitair 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.

"

Met sanimarketing

27

"

Benin

moeten we mensen
steeds een stapje
hoger krijgen op de
sanitatieladder.
— Marienne

8

B

B

705

2

27.828

We motiveren de mensen

29

"

DR Congo

om hun deel van de

2.960
De mest van de

graafwerken voor de

gebruikt op de akkers,

leidingen te doen. Dat is

die water krijgen via

zwaar werk.

het irrigatiekanaal.

— Paula

Burundi

latrines wordt

© Katrien Van Hooydonk

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

17.756

203

© Cidri

— Adela

10.495

© Dries Moorthamers

mijn moeder.

© Piedad Ortiz

is het voorbeeld van

— Katrien
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Join For Water in 2019

Krachten
bundelen
voor betere
resultaten

Water uit de fontein in Bubanza, een feest
Samen met onze lokale partner AVEDEC zijn we al meer dan 10 jaar actief in Burundi. 2019
betekende vooral de doorstart van het programma in een nieuwe interventiezone: de gemeente
Bubanza, ten noorden van Bujumbura, tegen de grens met DR Congo. In augustus 2019 legde de
gouverneur van de provincie Bubanza de eerste steen voor het nieuwe drinkwatersysteem.

Join For Water en AVEDEC bouwden het drinkwatersysteem voor de dorpen Karinzi, Gitanga en
Ngara: 4 bronnen produceren dagelijks 136 m³ water dat via 24,5 km leidingen en 6 reservoirs
uiteindelijk water voorziet aan 23 waterfonteinen voor 2200 gezinnen, 5 scholen,
2 gezondheidscentra en 4 kerken.

De bouw vorderde snel en vlot, enkel problemen met het importeren van de leidingen uit Oeganda
zorgden voor vertraging. Eind november 2019 stroomde het water uit de waterfonteinen naast het
gezondheidscentrum en de school van Ngara. Wat een feest!

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

Op 20 december 2019 zorgde de intense en aanhoudende regen voor overstromingen en sleurde de

water voor landbouw in het Zuiden, ook in moeilijke

rivier de brug mee. Aan deze brug hing ook de aanvoerleiding van het drinkwatersysteem, waardoor

contexten.

het drinkwater niet meer tot aan de waterfonteinen kon aangevoerd worden. In januari 2020 is een
tijdelijke oplossing bedacht voor de aanvoerleiding van het drinkwatersysteem. De gemeente zoekt
naar een oplossing voor de brug. Werk aan de winkel voor 2020.

Bekijk het filmpje op onze website : Krachten bundelen voor betere resultaten

© Katrien Van Hooydonk

2200 gezinnen kunnen nu water
halen bij een drinkwaterfontein.
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Protos EC helemaal op eigen benen
In 2016 kondigden we de geboorte van Protos EC aan, een lokale autonome organisatie in Ecuador
die ons werk wil verderzetten. Het driejarenprogramma van de Belgische Overheid en de provincie
Oost-Vlaanderen is ondertussen afgerond, met knappe resultaten gerealiseerd door de lokale
ngo CEFODI en Protos EC: verbetering van de drinkwatervoorziening, versterking van de lokale
actoren in waterbeheer, en de realisatie van een speciale regeling voor drinkwatercomités. Die
regeling kwam er door sterk lobbywerk, door de lokale ervaringen op nationaal niveau te brengen.
Het gaat om relatief kleine maatregelen, maar ze maken een wereld van verschil voor de lokale
vrijwillige drinkwatercomités: verlaagd elektriciteitstarief voor drinkwatersystemen met pompen,
het behoud van je leefloon-bonus wanneer je - als vrijwilliger - het onderhoud doet van een
drinkwatersysteem,…

Na 3 jaar heeft Protos EC een portfolio van projecten en kan het vanaf 2020 autonoom verder
met andere financiering dan deze van Join For Water. We blijven uiteraard in contact om
ervaringen en kennis uit te wisselen. Het werk in Ecuador blijft een inspiratiebron voor veel andere

© Join For Water

interventiezones. We wensen de equipe veel succes toe!

Het maakt een groot verschil:
met een bidon water halen
uit de rivier of water van de
kraan tappen…

Water uit de rivier, verleden tijd
Het drinkwatersysteem van het centrum van Rioverde, in het noorden van Ecuador, ligt
stroomopwaarts van de rivier en heeft een grote drinkwaterzuiveringsinstallatie die zich dicht bij
de dorpen Zapallo en Zapallito bevindt. Het voorstel van Join For Water en CEFODI was dan ook
om de dorpen aan te sluiten op dit systeem. Nadat de gemeente haar goedkeuring had gegeven,
waren er bijeenkomsten met de verschillende lokale actoren en de gemeenschap om de bouw

© Protos EC

van de uitbreiding te starten. De uitbreiding omvat een leiding van de behandelingsinstallatie en
het reservoir naar de dorpen om daar aan te sluiten op het bestaande distributienetwerk. Water
rechtstreeks uit de rivier halen is verleden tijd!

Herbebossingsactie
in Rioverde.
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Geen files meer aan waterpunt in Talico
De wijk Talico in Bamako (Gemeente IV), Mali groeide de jongste jaren snel, en de drinkwater
voorziening kon niet volgen. Lange tijd was er niet genoeg water voor iedereen. Heel wat inwoners
moesten water halen in de naburige wijken, 3 kilometer verder. Of ze waren aangewezen op
waterputten, die niet altijd voldoen aan de hygiënische normen en bovendien uitdrogen in het droge
seizoen.

Het lokale drinkwatercomité pakte in 2017 al het probleem aan. Met eigen middelen installeerde
het een opslagtank van 2 m³ om de capaciteit van een van de drinkwaterpunten uit te breiden, en
er kwamen ook verschillende privéaansluitingen. Ondanks deze inspanningen bleven de wachtrijen
lang aan de drinkwaterpunten. De spanning liep soms op onder de wachtenden, naarmate er
minder water beschikbaar was.

In samenwerking met Join For Water werd de capaciteit van het drinkwaterpunt in 2019 nogmaals
uitgebreid met een opslagtank van 5 m³ en werden zonnepanelen geïnstalleerd die de waterpomp
van elektriciteit voorzien. Vandaag levert het drinkwaterpunt drinkwater aan 992 mensen, en samen
met de andere drinkwaterpunten is er genoeg water voor de hele wijk.

"

© Awa Traore

Getuigenis

Ik ben verantwoordelijk voor de rapportering van onze werking en neem deel aan
de vergaderingen van de lokale ontwikkelingsorganisatie. Sinds het water hier
continu beschikbaar is, zijn er geen ruzies meer aan de drinkwaterpunten. En dankzij
de zonnepanelen is onze elektriciteitskost sterk gedaald. In vergelijking met
vroeger betalen we nu maar een derde van de prijs meer.
Mamadou Touré
oogarts en secretaris drinkwatercomité, Bamako – MALI

"

© Awa Traore

Getuigenis

Vroeger stond ik om 4u ’s ochtends op om water te halen. Als ik langer sliep, was
de kans groot dat er geen water meer beschikbaar was aan het drinkwaterpunt.
Vandaag kan je er op elk moment van de dag drinkwater krijgen, waardoor
er geen files meer zijn op één moment. Ik kan langer slapen en heb tijd om voor

© Awa Traore

mijn kinderen te zorgen. Wie water krijgt, krijgt alles!
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Konaté Penda Samaké
moeder van 5 kinderen, Bamako – MALI
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Zonne-energie maakt het verschil

Van bron tot kraan

De gemeente Mountougoula in Mali telt meerdere dorpen met minder dan 500 inwoners. Daar

In september 2019 ging de eerste kiosk open van het nieuwe drinkwatersysteem Ngongo II in

halen de mensen gewoonlijk water uit een put, of ze maken gebruik van een voetpomp. In 2019

Bunia (DR Congo). Meerdere kiosken waren op dat moment in de afwerkingsfase. Aan een kiosk

kregen 2 van die dorpen een aangepaste installatie die water oppompt met zonne-energie.

kan je tegen betaling je jerrycan vullen met water en tegelijk ook wat basisproducten kopen. De
medewerkers van onze partner CIDRI schetsen enkele fasen in het ontstaansverhaal.

De inwoners van Koungodian konden begin 2019 met het nieuwe systeem beginnen te werken en
zijn heel tevreden. Aangedreven door zonne-energie pompt het systeem water op uit het boorgat,
naar een watertoren. Als men water nodig heeft voor op de akkers, dan wordt vanuit de watertoren

Getuigenis

een reservoir gevuld vanwaar water naar de velden vloeit. Is er voldoende water beschikbaar,

"

dan kan ook het vee drinken. Daarnaast zijn op de watertoren enkele kraantjes aangesloten voor
drinkwater. Zo voldoet het systeem aan meerdere behoeften. De uitbaatsters kregen een opleiding
om de zonnepanelen, de watertank en de andere onderdelen te onderhouden.

In de loop van 2019 startte de aanleg van
eenzelfde systeem in het dorp Tangala. Met
een tank van 5 m³ zal er water beschikbaar zijn

We motiveren de mensen om hun deel van de graafwerken voor de leidingen te doen. Dat
is zwaar werk, en elke familie moet 5 meter voor haar rekening nemen. Maar beetje bij
beetje zijn we erin geslaagd om alle sleuven af te werken.
Paula Dhiro Njabasi, animatrice CIDRI

voor irrigatie, als drinkwater en voor het vee.
Er zijn 6 bekkens voor landbouwwater en een

Door het hoogteverschil tussen bron en eindpunt staat het water dat naar beneden

gaf ondersteuning bij de technische uitwerking.

stroomt onder grote druk. Die druk moet afgeremd worden in een tussenliggend reservoir.

© Moussa Fofana

drinkbak voor de dieren. Practica Foundation

Zo kunnen de leidingen die verder naar beneden lopen, de waterdruk aan.
Emmanuel Gbombu, technisch comité CIDRI

Onze technische mensen maken een plan op en duiden de geschikte plek aan voor de

"

Getuigenis

bouw van een kiosk. Wij gaan dan met de eigenaar van de grond onderhandelen om hem
te overhalen 20 m² af te staan. Dan kunnen de werken starten.
Kakani Madudanga, projectcomité CIDRI

We voelen dagelijks de nefaste gevolgen van de klimaatverandering. Mountougoula is vooral
landbouw- en veeteeltgebied. Maar de landbouwopbrengsten volstaan nauwelijks om de
bevolking te voeden. De grond is verarmd en de mensen zelf worden armer. Jaar na jaar valt
er minder regen en de putten komen droog te staan. Deze druk op de watervoorraden wakkert
latente conflicten aan tussen landbouwers, veeboeren en bosbouwers. Samen met Join For
Water richtten we lokale watercomités op. De leden krijgen vorming rond wetgeving over het
beheer van de lokale watervoorraden.
De geesten zijn zeker wakker geschud als het gaat over klimaatverandering. We moedigen
iedereen aan om met eenvoudige en toch vernieuwende acties – zoals een betere

N’koro Doumbia
gemeenteraadslid en voorzitter gemeentelijke commissie voor water, sanitatie en hygiëne
Mountougoula – MALI
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© Vincent Volckaert

bescherming van de bronnen en het aanplanten van bomen – de uitdagingen aan te pakken.
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Infrastructuur
kan niet
zonder beheer

De drinkwatercomités krijgen
een opleiding over het
gebruik van de app.

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

Bekijk het filmpje op onze website : Infrastructuur kan niet zonder beheer

© Antoine Verlaine Bien Aimé
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Een app voor de drinkwatercomités
In landelijk gebied is het beheer van een drinkwatersysteem geen evidente zaak. In Haïti is dit
beheer voornamelijk in handen van de gemeenschap. Onder de drinkwatergebruikers wordt
een beheercomité gekozen, de CAEPA, Comité d’approvisionnement en eau potable, hygiène et

assainissement. Dit comité moet de infrastructuur onderhouden, zorgen dat de waterdistributie
blijft draaien en de bijdragen bij de gebruikers innen, zodat met dit geld de herstellingen en het
onderhoud kunnen gebeuren. De overheid erkent deze comités, maar biedt in de praktijk weinig
ondersteuning. De beheerders moeten vooral hun plan trekken, wat voor een comité dat vooral uit
vrijwilligers bestaat niet eenvoudig is. Bovendien beschikken de comités over weinig middelen.

Join For Water, de UCL (Université Catholique de Louvain la Neuve) en de staatsuniversiteit van
Haïti gingen een samenwerking aan om de comités beter te ondersteunen. De universiteits
studenten ontwikkelen een app voor opvolging van het drinkwatersysteem en om de betalingen bij
te houden. Zo zal de DINEPA, de nationale overheidsdienst voor drinkwater en sanitatie, sneller op
de hoogte zijn van eventuele problemen. De departementale diensten zullen immers met een klik
op hun telefoon toegang hebben tot alle gegevens. De eerste versie kwam er in het academiejaar
2018-2019 en ze wordt nu uitgetest op het terrein. De app zal dan nog verfijnd worden om optimaal
in te spelen op de noden van de beheerders en een vlotte communicatie tussen gebruikers en
beheerders mogelijk te maken.

18

19

Join For Water in 2019

De drinkwatercomités versterken hun positie

Primeur in Ituri

Sinds enige jaren zijn de gemeentelijke verenigingen van drinkwatergebruikers (ACEP) onmisbaar

Ituri is de eerste provincie in DR Congo die een ‘sectorplan voor drinkwater en de hygiënische

voor het goed beheer van drinkwater als publieke dienst in Benin. Hun rol is controle uitoefenen:

omgang met het water in de huishoudens’ kan voorleggen, zoals de nieuwe Congolese Waterwet

vervult de gemeente haar taak als bouwheer en de private spelers hun taak als beheerder? De

vraagt. CIDRI, partner van Join For Water, werkte mee aan de inventarisatie van de huidige

verenigingen signaleren technische mankementen en kunnen klacht indienen als het beheer niet

systemen, en ook allerlei (overheids-)diensten en de beheercomités voor drinkwater hadden een

goed verloopt.

belangrijke inbreng bij de opmaak van het sectorplan.

De ACEP kennen nog moeilijkheden in hun functioneren en representativiteit. In antwoord hierop

Het plan lijst de leemtes op in de drinkwatervoorziening in de provincie. Het gaat dan over ongelijke

heeft Join For Water een toolbox gemaakt met leidraden en modelformulieren om hun werk beter

spreiding van de waterbeschikbaarheid – bronnen, putten, boringen, tapplaatsen,… - in verhouding

te organiseren. Zo zijn er een model van klachten- en evaluatiefiche, tips voor sensibilisering,

tot de bevolkingsdichtheid, over de te lange afstanden om aan water te geraken, over de soms

een leidraad voor een strategisch plan en financiële opvolging, inspectiefiches voor hygiëne en

ontoereikende hoeveelheid water, de matige kwaliteit van het drinkwater en over de slechte

sanitatie,… Alles zit samen in een doos en is geschikt voor elk drinkwatercomité in Benin en elke

hygiënische gewoonten.

structuur die de ACEP wil versterken.

Dit plan is geen actieplan. Het schetst wel het kader zodat de provinciale overheid de neuzen van

Vermits de verantwoordelijkheid voor de drinkwatervoorziening recent opnieuw naar de nationale

alle betrokkenen in dezelfde richting kan doen wijzen en de doeltreffendheid verhoogt. Het is een

overheid is gegaan, dienen ook de ACEP zich op een hoger niveau te organiseren om de rechten

leidraad voor iedere partij die zich schaart achter de idee dat elke inwoner recht heeft op drinkwater.

van de drinkwatergebruikers te kunnen blijven verdedigen. Met hulp van Join For Water hebben
de ACEP in de departementen Atacora en Donga (Noord-Benin) zich verenigd. Ze zijn, net als Join
For Water zelf, lid van het nationale platform van niet-gouvernementele actoren in de water- en

Het sectorplan schetst zo realistisch mogelijk de gewenste situatie voor binnen 5 jaar en de rol van

sanitatiesector. Onze partner PNE (Partenariat National de l’Eau) zit het platform voor.

iedereen om de doelstellingen te behalen.

Tegelijk hielp Join For Water de voorbije jaren gemeentelijke Overlegkaders Water en Sanitatie in het
leven te roepen, waarin de ACEP zijn vertegenwoordigd. Ervaringen uitwisselen en voorstellen ter
verbetering van de drinkwatervoorziening voorleggen aan de gemeente, staan er op de agenda.
“De Overlegkaders Water en Sanitatie hebben ons op verschillende zaken gewezen waar we zelf
geen aandacht voor hadden,” zegt Adama Issifou, ambtenaar van de gemeente Djougou.

De toolbox
bevat allerlei
modelformulieren,
waaronder een
fiche om de
dienstverlening
op te volgen.
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Het sectorplan is een leidraad
voor iedere partij die zich schaart
achter de idee dat elke inwoner
recht heeft op drinkwater.
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Getuigenis

Het gaat goed in Ampitatafika
De berichten die ons uit Madagaskar bereiken, zijn positief. Join For Water legde met zijn

Wat mij motiveerde om mee te werken aan het beheer van het drinkwatersysteem,

partner in Ampitatafika en Ambatomiady, centraal gelegen in Madagaskar, een groot

is het voorbeeld van mijn moeder. Ze was vaak betrokken bij activiteiten die gericht

drinkwatersysteem aan en het beheer draait goed. De duurzaamheid van de

waren op het verbeteren van de levenssituatie van onze gemeenschap. In het begin

drinkwatervoorziening is na het vertrek van Join For Water (eind 2018) verzekerd. De gemeenten

vond ik dit werk niet zo leuk, maar beetje bij beetje zag ik het belang van de organisatie

hadden het beheer uitbesteed aan een professionele firma, Lova velu, en die blijft haar werk

in. Vroeger moest ik water uit de rivier halen en het naar huis brengen. Vervolgens

doen.

moesten we het koken, omdat er larven in het water zaten. CEFODI heeft ons geleerd
hoe we het water moeten behandelen.
De dienstverlening draait 24 uur op 24. Het aantal aansluitingen is nog gegroeid tot 780 in
Adela Charcopa

Ampitatafika en 907 in Ambatomiady. Het drinkwaterverbruik blijft stabiel met pieken in het

penningmeester drinkwatersysteem

droge seizoen en een gemiddeld maandelijks verbruik van meer dan 3 m³ per gezin voor 2/3 van

Walte, Milagro en Palmar – ECUADOR

de abonnees. De waterprijs is niet gestegen en zowat alle aangesloten gezinnen betalen stipt

CEFODI is een partner van Join For Water / Protos EC

hun bijdragen.

Van de ontvangsten stort de beheerder 3% door aan de gemeente zodat die ook de middelen
heeft om de drinkwaterverdeling op te volgen. En 7% van de ontvangsten gaat naar een fonds

"

Getuigenis

om het systeem uit te breiden. Lova velu overlegt ook met de gemeentes over de bescherming
van de waterbronnen. De gezinnen varen wel bij deze professionele aanpak.

Het was van 2011 geleden dat ik in Isale
was geweest, en toen ik er in februari 2020
terug kwam, was ik aangenaam verrast: de
steile hellingen zijn niet meer dor en leeg,
maar met infiltratiegeulen omgevormd
tot groene akkertjes vol gewassen, de
vrolijke en gezonde mensen staan in schril
contrast met de arme en ondervoede
kinderen die ik me herinner. De EcoSans die
we bouwden zijn nog steeds verzorgd en
functioneel. De mest van die latrines wordt

De dienstverlening voor
drinkwater draait 24u op 24,
dankzij een professioneel
beheer.

gebruikt op de akkers, die water krijgen
je een veelheid aan lokaal geproduceerde
groenten en fruit en naast de waterkiosk
wordt er ook zelfgemaakte zeep verkocht.
Het doet deugd te zien hoe water een echte
hefboom tot ontwikkeling kan zijn.

© Katrien Van Hooydonk

door het irrigatiekanaal. Op de markt vind

Katrien
Isale – BURUNDI

Join For Water was actief in Isale van 2011
tot 2016
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Join For Water, op bezoek in
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Voor alle
gebruikers,
vandaag
en morgen

Vertrekken vanuit de basis biedt de meeste
kansen op succes
Integraal Waterbeheer (IWB) is pas integraal als alle belanghebbenden betrokken zijn en heeft
meer impact met een participatieve planning vanuit de basis. In het IWB-project in de Ouémé-vallei
in Benin tekenden in de geselecteerde dorpen de inwoners zelf de kaarten uit van de situatie en
werden alle belanghebbenden en beïnvloeders geïdentificeerd.

Op basis hiervan is een rollenspel uitgewerkt, aangepast aan de lokale fysieke en sociale context.
Zo kon de burgemeester een arme weduwe worden en de weduwe een rijke ondernemer. Doordat
de dorpsbewoners zelf deelnamen, kwamen de pijnpunten rond IWB duidelijk naar boven en
volgden er ook al meteen concrete voorstellen tot actie.

Met vertegenwoordigers (m/v) uit de dorpen hielden we een planningsworkshop om deze
actievoorstellen te analyseren. Na de discussies en analyses met andere partijen zoals lokale

Join For Water werkt aan duurzaam water- en

overheden, technische diensten, maatschappelijke organisaties, ... zijn we teruggegaan naar

bodembeheer – met klimaatverandering als

de dorpen. Zo konden we de resultaten voorstellen en de prioritaire acties selecteren die nu

belangrijke uitdaging – en houdt daarbij rekening

opgenomen zijn in de gemeentelijke actieplannen.

met de verschillende watergebruikers.
Voor elke actie komt er een gedetailleerde fiche met de locatie van de actie, de mogelijke sociale
en milieueffecten, de eventuele corrigerende maatregelen, … Ook de ecosysteemdiensten zijn

Bekijk het filmpje op onze website : Voor alle gebruikers, vandaag en morgen

opgenomen, dit zijn de materiële en immateriële voordelen die de mens ontleent aan ecosystemen.
Zo kunnen mensen van de visserij leven, omdat het ecosysteem voor vis zorgt, maar daarvoor is
het ook belangrijk dat de waterhyacinten geoogst worden om verstikking tegen te gaan. Met de

© Katrien Van Hooydonk

ecosysteemdiensten rekening houden is cruciaal om het volledige plaatje te blijven zien.
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Van bij het begin en in elke stap zijn de
dorpsbewoners betrokken.
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Het hele jaar door gezond voedsel

Een flink deel van de
groenten kan op de
markt verkocht worden.

De uit de kluiten gewassen wortelen en de vele tomaten
bewijzen het: in 2019 is flinke vooruitgang geboekt in
de tuinbouwactiviteiten van het project Amsana, in het
noorden van Benin.

Door boompjes aan te
planten bescherm je de
bodem tegen erosie.

Op 9 sites zijn de percelen ingericht op een oppervlakte
van 20,25 ha, waar landbouwers hun groenten op

© Join For Water

kunnen telen. De totale productie bedroeg 141 ton en
119 ton daarvan konden ze op de markt verkopen. Dit
betekende voor de boeren en boerinnen meteen een
inkomensstijging van ongeveer 80%. Onder de 370
© Adam Samba

telers zijn er 242 vrouwen en zowat 1800 mensen uit
hun gezinnen profiteren mee van deze mooie resultaten.

De mooie opbrengst kwam er door de beschikbaarheid

Werken op schaal

van water via pompinstallaties op zonne-energie,

Integraal Waterbeheer (IWB) is een aanpak die een zekere schaalgrootte nodig heeft om duurzame

dankzij irrigatie, maar ook door gebruik te maken van aangepaste ecologische teelttechnieken.

effecten te realiseren. Toch kan je ook met IWB klein starten en uitzoomen naar het grotere plaatje.

Hierdoor is de voedselzekerheid – de toestand waarbij “mensen op elk ogenblik fysiek en
economisch toegang hebben tot voldoende veilige en voedzame levensmiddelen om hun

Het rivierbekken van de Moustiques in het noordwesten van Haïti is 222 km² groot. Het is een droge

eetbehoeften en -voorkeuren voor een actief en gezond leven te voldoen” – bereikt voor de families

streek met 700 mm jaarlijkse neerslag en met een droog seizoen van 6 à 8 maanden. Alle neerslag

van de betrokken boeren en boerinnen.

valt op enkele maanden tijd en dat leidt vaak tot overstromingen. De orkanen die jaarlijks over Haïti
razen, maken dit alleen maar erger.

Met andere woorden: het hele jaar door over voldoende voedsel beschikken zal de gezondheid van
De Moustiques is voor de boeren de enige bron om de akkers te irrigeren, maar de hoeveelheid

deze mensen er alleen maar op doen vooruitgaan.

beschikbaar water varieert naargelang je stroomopwaarts of stroomafwaarts woont. Dit zorgt voor
conflicten tussen de verschillende gemeenschappen die water uit de rivier gebruiken. Daarom is in
2008 het stroombekkenbeheercomité van Moustiques opgericht. Het organiseert overleg tussen
alle partijen. Ook de uitwerking van een strategie om het hele stroombekken op een geïntegreerde
manier te beheren, was een ambitie.

Getuigenis

"

Een zware taak in een kwetsbare context. En het bleek moeilijk om alle spelers te motiveren om
deel te nemen. Daarom zijn we vanaf 2014 op kleinere schaal gaan werken. Zo genieten bepaalde
zones meteen van beschermingsmaatregelen en is de lokale bevolking rechtstreeks betrokken bij

Ik bewerk nu een oppervlakte van 500 m² en ik kan ook tijdens het laagseizoen

het beheer van hun substroombekken.

groenten kweken. Ik hoef geen water meer te halen, omdat het water bij mijn
perceel beschikbaar is. Ik pas ook betere teelttechnieken toe en ik heb geleerd
om uien en tomaten te kweken. Ik ben erg blij dat wij nu in alle seizoenen

Deze aanpak wierp zijn vruchten al af in het subbekken van Matha en die ervaring wordt nu ingezet

groenten kunnen eten en dat ik het schoolgeld van mijn kinderen kan betalen

in dat van Couteau.

met de inkomsten uit de tuinbouwactiviteit.

tuinbouwer
Barka-Cobly – BENIN
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Gewapend met alle bevindingen kan het comité de betrokkenen in andere subbekkens overtuigen
© Adam Samba

Edwige Mara

dat Integraal Waterbeheer noodzakelijk én haalbaar is. Tegelijk moet het stroombekkencomité ook
waken over het totaalplaatje van het volledige stroombekken van de Moustiques. Ze zijn goed op
weg, maar het zal nog een werk van lange adem zijn.
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De leerlingen kregen
elk een boompje mee om
thuis te planten.

Een bodem zonder bomen heeft veel last van erosie. Dankzij de fruitbomen behoudt
de grond zijn voedingsstoffen en spoelt hij niet zomaar weg als het regent. Het fruit
eten we zelf of verkopen we. Met de inkomsten kunnen we kleinigheden kopen voor
de kinderen, zoals schoolmateriaal.
Rosemène
plantenkweekster in de boomkwekerij van Couteau
Passe Catabois – HAÏTI

Bescherm de Mpanga, levensader
De Mpanga-rivier is bron van leven voor zowat 1,2 miljoen Oegandezen, hij ontspringt in het
Rwenzori-gebergte en mondt uit in het George Meer. De activiteiten van Join For Water in Oeganda
spelen zich voor een groot stuk af rond de Mpanga. Niet te verwonderen dat Join For Water het
voortouw nam in het Mpanga Event, van 11 tot 15 maart 2019. Dit event was één van de regionale
sensibiliseringsmomenten voorafgaand aan de Uganda Water and Environment Week, eind maart
2019, een organisatie van het ministerie voor Water en Milieu.

Het Mpanga Event focuste op herstel, behoud en duurzaam beheer van de Mpanga-rivier. De
Mpanga en haar oevers hebben immers zwaar te lijden onder de menselijke activiteiten. Het
rivierwater wordt gebruikt door gezinnen, industrie en landbouw.

Sensibilisering stond voorop, met uitzendingen op regionale radiostations, en via lezingen,
boomplantacties, kunst en muziek op de scholen. De studenten kregen ook elk een boompje mee
naar huis en in 2 scholen werden in totaal 50 bomen geplant. In Kihondo, Karago en Fort Portal
waren er opruimactiviteiten op verschillen plekken aan de rivier, bij scholen, bedrijven, hotels,
banken... Het evenement eindigde met presentaties en toespraken over het verband tussen water,

© Joseph Muhumuza

sanitair en hygiëne en over Integraal Waterbeheer.
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Afvalbeheer,
de uitdaging
van de
toekomst

Het verhaal gaat verder
Clean Impact – de private ruimdienst waarmee we in maart 2015 in zee gingen in Toamasina
(Madagaskar) – blijft goed werk leveren. Voormalig Join For Water-collega Niry werkt nu voor
Impact en brengt zijn expertise mee. Clean Impact is nog steeds de enige ruimdienst in Toamasina
en is ook gestart met huisvuilophaling. De capaciteit van het bedrijf is verhoogd. Clean Impact kan
nu meer slib ophalen en behandelen: maandelijks 100 m³. Het klantenbestand is gevarieerd, maar
bijna de helft van de klanten zijn bescheiden huishoudens met een latrine met een put niet groter
dan 1 m³. De prijs van de ruimdienst is onveranderd gebleven. Het bedrijfje is rendabel en heeft een
beheercontract met de gemeente.

Clean Impact werkt aan een partnerschap met de gemeente om ook openbare latrines te mogen
bouwen en om de humus van het behandelingsstation te gebruiken voor de open groene ruimte.
Dat Clean Impact echt een referentie is geworden in Madagaskar, bewijst het bezoek van de
gemeente Mahajanga. Zij hebben een ruimdienst maar die slaagt er niet in goed werk te leveren.

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

Mahajanga zou op Impact en zijn expertise een beroep willen doen.

een ecologisch afvalbeheer. We informeren over de samenhang tussen
gezondheid en hygiëne.

De capaciteit van de
professionele ruimdienst
is verhoogd.

© Join For Water

Bekijk het filmpje op onze website : Afvalbeheer, de uitdaging van de toekomst
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Hygiëne op school en thuis? Laat de kinderen zelf verantwoordelijkheid opnemen en het voorbeeld
geven, en de kans op succes is meteen veel groter. Dat is het eenvoudige uitgangspunt van de
methode HAMS, Hygiène et Assainissment en Milieu Scolaire, of Hygiëne en Sanitatie op school.
Join For Water gebruikt deze methode al jaren, onder andere in het noorden van Benin, waar in de
departementen Atacora en Donga 18 scholen vormingen en workshops volgen rond hygiëne.
Hoe vorm je een HAMS-club? Eerst wordt een verantwoordelijke leerkracht aangeduid, de maître

d’hygiène. Dan wordt per klas een ‘brigade’ van 3 leerlingen samengesteld, van wie minstens 1
meisje. 1 leerling kijkt toe op persoonlijke hygiëne en kledij, een tweede is verantwoordelijk voor het
drinkwater in de klas, en de derde ziet toe op de netheid van speelplaats en latrines. De uitgebreide
HAMS-club bestaat dan uit leden van de brigades. De achterliggende bedoeling van deze HAMSclub is minstens even belangrijk: de kinderen nemen de goede gewoontes mee naar huis en tonen
hun ouders en andere gezinsleden hoe het moet.

"

Getuigenis

Wij zijn het comité de santé van onze school, en waken erover
dat onze school proper blijft. We vegen de speelplaats en
verzamelen het vuil. We houden de latrines proper. Ook thuis
zorgen we ervoor dat ons koertje net blijft. Elke week gaan
we de school rond met een checklist, waarop we onder meer
aanduiden of de latrines proper zijn en of er vuilbakken aanwezig
zijn in de klassen.
Wolfgang Akakpo (13), Gnonna Tchigo (11), Jacques
Todegnon (12) leerlingen aan de basisschool Tchouléoudji
Dogbo – BENIN

Met een checklist in de hand beoordelen de leerlingen zelf de situatie: is de speelplaats netjes, is
er een vuilbak, is de toegang tot de latrines proper, is er water en zeep om de handen te wassen,

© Dries Moorthamers

Hygiëne op school: check!

hebben de leerlingen al de reflex om na toiletbezoek en voor het eten hun handen te wassen, staat
het eten in de eetzaal op een verhoog in plaats van op de grond, zijn de kommen voor het eten
afgedekt, werkt het drinkwaterpunt, is er een budget voor het onderhoud ervan?, enz.

Getuigenis

De basisschool Tchouléoudji met 146 leerlingen bereidt zich voor op een ‘concours’. Binnenkort
nemen ze het op tegen de basisschool van Houndrome: een wedstrijd voor het beste lied,
toneelstuk, poëzievoordracht over hygiëne. In Houndrome zijn ze er klaar voor. Kijk mee naar hun
toneelstukje. Een leerling speelt de moeder van drie kinderen. Kind 1 komt thuis, wast braaf zijn
handen, neemt een bord en begint te eten. Kinderen 2 en 3 beginnen te eten zonder de handen te
wassen. Kind 1 roept hen toe dat ze dat onmiddellijk moeten doen. Daarna vertellen de kinderen aan
hun ‘moeder’ waarom het zo belangrijk is dat ze hun handen wassen.

“Samen met het comité de santé hou ik onze school proper: de klassen, de koer, de latrines, de
urinoirs… We stimuleren de leerlingen ook om een tippy-tap te bouwen aan hun huis en hun ouders
te wijzen op het belang van een goede handhygiëne. We volgen dit nauwgezet op: ik ga langs bij
de ouders om te kijken of de tippy-tap er ook daadwerkelijk staat en ik vraag hen of hun kinderen
verteld hebben over de goede hygiënische praktijken die ze op school geleerd hebben. De mensen
van AVPN, partner van Join For Water komen twee keer per maand langs voor advies. Door die
opvolging merken we intussen ook echt een verschil: er zijn nu minder leerlingen afwezig door
ziekte.”
Félix Koussahoue

maître d’hygiène
school in Tchouléoudji – BENIN
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in een toneeltje
tonen de leerlingen
elkaar hoe het moet.
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Soms lukt het niet
Getuigenis
Het zag er veelbelovend, innovatief en ambitieus uit. Join For Water tekende met firma Denys

"

een contract voor de bouw van een slibbehandelingsstation in Bamako (Mali), gefinancierd door
diverse actoren: de Europese Unie, de Belgische overheid, het VPWVO (Vlaams Partnerschap Water
voor Ontwikkeling). De installatie zou ook biogas kunnen opwekken, een nieuwe technologie voor
Join For Water waarvoor we uitgebreide ondersteuning kregen van Aquafin.

De plannen lagen dus klaar, de financiering was rond, de bevolking wist wat er kwam, maar dan...

Op een gewone dag komen hier ongeveer 30 mensen een toilet of douche
gebruiken, maar op de wekelijkse marktdag zijn dat er al gauw 80.
Daarvoor betalen ze 50 FCFA (0,08 EUR). Ik baat ook de drinkwaterkiosk
een beetje verderop uit. Voor 3,50 FCFA (0,005 EUR) vullen mensen een

is het misgelopen. Het is moeilijk om er exact de vinger op te leggen, maar het is duidelijk dat het

kleine bidon.

station de speelbal is geworden van een politiek spel. De medewerkers van Denys mochten de site
niet meer op, de overlegvergaderingen met omwonenden werden ruwweg verstoord, de site werd

uitbaatster drinkwaterkiosk en latrineblok van de Sanimarché

alle niveaus mocht niet baten. Alle mogelijkheden hebben we gewikt en gewogen, maar uiteindelijk

Dogbo – BENIN

hebben we in oktober 2019 de interventie moeten stopzetten.

© Dries Moorthamers

Marie Bleossi

bebouwd met woningen, eerdere afspraken werden genegeerd. Overleg met alle betrokkenen en op

Dit doen we niet graag, maar we hadden in dit geval geen andere keuze. We willen alle partners
bedanken die zich in dit dossier zo constructief en coöperatief hebben opgesteld, en we zullen
hieruit onze lessen trekken om een dergelijke situatie in de toekomst te vermijden.

Getuigenis

“Ik ga naar dorpen waar mensen hun behoefte niet langer in de natuur doen, maar daarvoor

Getuigenis

"

zelfgebouwde latrines gebruiken. Voor deze gezinnen is een latrine uit de Sanimarché te duur, maar
ik leg hen uit dat ze ook samen zo’n professioneel gebouwde, hygiënische latrine kunnen aankopen.
Met sanimarketing moeten we mensen steeds een stapje hoger krijgen op de sanitatieladder.”

We hebben nu een blok met toiletten voor

“Join For Water helpt ons bij de opvolging van onze acties. Het valt soms voor dat onze initiatieven

jongens en een sanitair blok voor meisjes. Een

worden tegengewerkt, of dat we om een andere reden even vastzitten. Dan zijn de technische

school is een ideale plaats voor EcoSan toiletten,

assistenten van Join For Water er om ons te adviseren en de zaken weer in gang te zetten.”

aangezien we dit kunnen combineren met
sensibilisering in de klas, en de opleiding van

Marienne Dokpo

leerkrachten en opvoeders. Ook de tekeningen in

animatrice sanimarketing bij Association Vive le Paysan Nouveau (AVPN), partner van Join For Water

de toiletten met informatie helpen bij het correct

Dogbo – BENIN

gebruik. Sinds de installatie merken we dat de
hygiënische situatie er enorm op vooruitgegaan
is, wat geen vanzelfsprekendheid is in een school

directeur lagere school
Itonsi – OEGANDA
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Moses

© Goedele Opsomer

met 700 leerlingen.
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Do, learn,
share

Collega’s leren van elkaar

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.

© Yannick Folly

Bekijk het filmpje op onze website : Do, learn, share

Een Sanimarché is een belangrijke
schakel in het bannen van de
ontlasting in de openlucht.

In december 2019 reisden Malinese collega’s van ons kantoor in Bamako naar Benin om daar met
hun Join For Water-collega’s van gedachten te wisselen, en te leren uit hun ervaringen met de
Sanimarchés en de marketing rond WASH (water, sanitatie en hygiëne).

Ook in Mali willen we starten met Sanimarchés - waar mensen latrines kunnen bekijken en kopen
- en sterk inzetten op WASH-marketing. Op die manier willen we de duurzaamheid van de sanitaire
voorzieningen verzekeren.

Wat we hebben geleerd van dit bezoek: Hoe kunnen we klassieke marketingtechnieken gebruiken
om sanitaire producten en diensten te promoten? Hoe stimuleer je de vraag naar latrines? (Door
intensieve publiekscampagnes: een degelijk toilet is een statussymbool, deur-tot-deurreclame,
met radiospots.) Waar moeten we op letten bij het kiezen van een locatie voor een Sanimarché?
(Op een bestaande markt of andere drukbezochte plek, zodat er voldoende passage is.) Hoe passen
we de Sanimarché aan aan de lokale sociaaleconomische context? (Door met kortingsacties en
verschillende formules te werken.)

Terug in Mali zetten we de denkoefening verder, want we willen de continuïteit van het callcenter
Allô Vidange in Bamako garanderen en ervoor zorgen dat de dorpen die het statuut verkregen “dorp
zonder ontlasting in de openlucht”, dit ook behouden.
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Veilige drinkwatervoorziening:
een werk van lange adem

Van uitwisseling naar samenwerking
Capaciteitsversterking van de gemeenten blijft een belangrijk aandachtspunt voor Join For Water.

Ook in Vlaanderen stond de drinkwatervoorziening niet in 1-2-3 op punt, dat leerde de Malinese
delegatie die in oktober 2019 een bezoek bracht aan België. Het doel van dit bezoek was het
delen van ervaringen rond context, organisatie en prijsregulering van de watervoorziening in zowel
Vlaanderen als Mali.

De samenwerking met VNG International opende nieuwe perspectieven. VNG International is de
afdeling internationale samenwerking van de Vereniging van Nederlandse gemeenten. VNG voert
sinds begin 2017 een programma uit in Mali met de naam IDEAL (‘Inclusieve beslissingen op lokaal
niveau’) en doet dit via de Vereniging van Gemeenten van Mali.
Dit programma richt zich op Integraal Waterbeheer (IWB) in vijf pilootgemeenten. IDEAL wil eerst en

De Malinese delegatie bestond uit een collega van Join For Water, verschillende actoren van de

vooral de rol van gemeenten verbeteren in het beheer van de watervoorraden en in de dienstverlening

watersector, zoals de Nationale Directie die toeziet op de drinkwaterkwaliteit, de Regulator voor

aan de gebruikers. Daarnaast is er ook aandacht voor de kwaliteit van de besluitvorming en

Water en Energie, de Malinese drinkwatermaatschappij, en de burgemeester van Mountougoula,

de opvolging ervan. VNG International vroeg de steun van Join For Water bij de organisatie van

waar een project van Join For Water loopt.

een 3-daagse training in maart 2019. Doelgroep waren zowel individuen als instanties zoals de
gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening in IWB.

Een bezoek aan de installaties van drinkwatermaatschappij FARYS en overleg met FARYS en

Deze activiteit was het begin van een echte synergie tussen onze twee organisaties, aangezien

de VMM, de Vlaamse Milieumaatschappij, maakten duidelijk dat ook Vlaanderen een lange

sommige gemeenten waar Join For Water actief is, nu mee genieten van het IDEAL-programma. Zo

weg aflegde voor er een vlotte en veilige drinkwatervoorziening was. Voor een beter inzicht in de

konden in december 2019 twee leden van de Commissie voor Water, Sanitatie en Hygiëne van onze

uitdagingen van de sanering zorgde een bezoek aan de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin in

partnergemeente Mountougoula een studiereis maken over IWB naar Burkina Faso in het kader van

Drongen. Met de Universiteit Antwerpen kon de groep van gedachten wisselen over een betere

dit programma.

toepassing van Integraal Waterbeheer in de gemeente Mountougoula.

Deze uitwisseling kreeg de steun van de Vlaamse overheid in het kader van het ‘Vlaams

De gemeenten verder
begeleiden rond een
goede dienstverlening
aan de inwoners, blijft
een continue opdracht.

Partnerschap Water voor Ontwikkeling’.

de uitdagingen van de
drinkwatervoorziening
worden duidelijk tijdens het
bezoek aan Farys.

Een certificaat om te evalueren
De overheid vindt het belangrijk dat ngo’s hun programma’s laten evalueren door externe
evaluatoren en dat ze de nodige capaciteiten in huis hebben om het hele proces van evaluatie op te
starten en te begeleiden. In juli 2019 ontving Join For Water van de Dienst Bijzondere Evaluatie het

© Johan Slimbrouck

certificaat dat we inderdaad die nodige capaciteiten bezitten.
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We kregen het certificaat niet zomaar, er ging een intensief proces aan vooraf waarbij we onszelf
moesten evalueren en de resultaten moesten laten bekrachtigen door een externe beoordelaar.
Niets is uiteraard perfect, en we werkten een verbeterplan uit voor onze evaluatiekwaliteit. Twee
voorbeelden uit dit plan zijn: het verfijnen van de interne taakverdeling en het beter betrekken van
de partners bij het bepalen van de thema’s en methodes bij een evaluatie.
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Drinkwaterbeheer is ook: gendergelijkheid

Een Flower Toilet: méér dan een latrine

Vrouwen aanmoedigen om een sleutelpost te bezetten in de beheerorganen van de

Menselijke urine en uitwerpselen bevatten, net zoals dierlijke mest, een groot aantal meststoffen.

drinkwatersystemen. Hen aanmoedigen om een waterpunt te beheren of om hersteller te worden

In Oeganda deed een stagiaire onderzoek naar het hergebruik ervan. Het hergebruik van menselijke

van pompen. Vrouwen sterker maken zodat ze hun rechten en belangen kunnen verdedigen.

mest zou een belangrijke troef kunnen zijn in de marketing van de Flower Toilets. Veel gezinnen in
West-Oeganda hebben een eigen tuintje, maar groenten kweken in de uitgeputte tropengronden is
zeker niet altijd efficiënt en voorspelbaar.

Dit zijn enkele voorbeelden van ‘genderbeleid’ die aan bod kwamen in de vorming die onze Join
For Water-collega Awa in Mali volgde. Tijdens 3 workshops leerde ze over de meest effectieve
methoden om te komen tot gedragsveranderingen. Het is de bedoeling om binnen het team van
Join For Water en zijn partners een kerngroep te vormen met speciale aandacht voor de rol van
vrouwen en de gendergelijkheid. Vrouwen zijn immers de spil van het huishouden, zij staan in
voor de kinderen en zorgen voor een flink deel van de inkomsten voor het gezin. En als het over
drinkwater gaat, zijn ook de vrouwen de spilfiguur. Sensibilisering en opleiding zijn hard nodig zodat
in elk project voldoende rekening wordt gehouden met genderaspecten.
Deze vorming werd aangeboden door Oxfam Mali i.s.m. Oxfam België binnen een programma van

© Birte Raes

de Belgische ontwikkelingssamenwerking voor lokale capaciteitsversterking.

De Flower Toilets zorgen voor een
schone omgeving en als ze correct
gebruikt worden, leveren ze nuttige
meststoffen.

© Dieter Telemans

Join For Water en zijn partner JESE promoten het gebruik van Flower Toilets. Dankzij deze
ecologische toiletten blijft de omgeving schoon en wordt het grondwater niet vervuild. Heel wat
inwoners hebben vandaag geen toilet of maken gebruik van traditionele latrines, met een put
in de grond. In de Flower Toilets worden urine en vaste uitwerpselen apart opgevangen. Aan de
vaste uitwerpselen wordt nog as toegevoegd om ze uit te drogen. Het onderzoek keek of deze
methode voldoende is om de ziektekiemen in de uitwerpselen en de urine te doden. Daarnaast
werd onderzocht of deze menselijke mest nuttig kan zijn voor de landbouw, door de chemische

Vrouwen zijn de
spilfiguur als het
over drinkwater gaat
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samenstelling van het materiaal te analyseren, maar ook door te peilen naar de perceptie bij de
gebruikers. Deze studie toonde aan dat mensen in het algemeen positief staan ten opzichte van
het gebruiken van deze mest en dat de mest ook nuttig kan zijn voor de landbouw. Als de toiletten
correct gebruikt worden, worden ziektekiemen efficiënt gereduceerd.
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Onze aanpak
kadert binnen
SDG 6

Volg het kompas
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s vormen de leidraad voor de mondiale
ontwikkelingsagenda tot 2030. Overheden, bedrijven, organisaties en ngo’s wereldwijd
spannen zich in om de SDG’s te realiseren. DGD, de Belgische directie-generaal voor
ontwikkelingssamenwerking, liet een studie uitvoeren met als titel ‘SDG as a compass for the

Belgian development cooperation’. Join For Water gaf hiervoor input en ontving de onderzoekers bij
e

hun terreinbezoek in Benin. Met dit terreinbezoek, en een 2 aan Oeganda, wilde DGD nagaan wat
de huidige praktijen, uitdagingen en kansen zijn om de SDG’s te integreren in de activiteiten.

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

Bekijk het filmpje op onze website : Onze aanpak kadert binnen SDG 6

Het grote principe voor de SDG’s is ‘niemand achterlaten’, leaving no one behind. Drie zaken zijn
daarbij cruciaal: armoede in al haar vormen uitroeien, een einde maken aan discriminatie van
individuen of bepaalde groepen, en degenen die het verst achterophinken zo snel mogelijk bijhalen.

Join For Water heeft toegang tot drinkwater en sanitatie altijd al als een mensenrecht beschouwd,
nog voor het door de VN als dusdanig erkend werd. Die mensenrechtenbenadering – die vele
organisaties volgen – en het feit dat Join For Water de volledige gemeenschap betrekt bij planning,
uitvoering en opvolging van zijn programma’s zijn duidelijk gericht op ‘niemand achterlaten’.
Solidariteit binnen een gemeenschap en inclusie van de meest kwetsbaren zijn voor Join For Water
sleutelbegrippen.

Meerdere SDG’s zijn sterk met de watersector verbonden, en niet enkel SDG 6 rond water en
sanitatie. Denk maar aan gezondheid, armoedebestrijding of klimaatverandering. Maar als
kleine organisatie is het niet evident om die ondeelbaarheid van de SDG’s na te streven. Daarom
schrijft Join For Water zich graag in in meerpartijenprogramma’s en streven we synergieën na.
Ook de activiteiten in België rond duurzaam watergebruik en de watervoetafdruk in steden,
gemeenten en scholen, passen binnen de realisatie van de SDG’s.

Bekijk het rapport over Benin, waarin Join For Water geregeld aan bod komt.
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Een bron van inspiratie

“De wereld is niet op koers om SDG 6 te halen”
Deze uitspraak was te horen op het eerste event Water without borders in oktober 2019 van het
Belgische Water Platform (Belgian Water Platform), waarvan Join For Water medeoprichter is.
Meer dan 90 Belgische wateractoren uit de publieke, niet-gouvernementele en private sector actief
rond water & sanitatie in ontwikkelingssamenwerking waren aanwezig op het event.

Over het belang van water en sanitatie en de belangrijke
positie van SDG 6 tegenover de andere SDG’s moesten de
deelnemers niet overtuigd worden, evenmin over het feit

Over voldoende en
veilig drinkwater
beschikken is een
mensenrecht.

dat er in België veel knowhow en expertise is over water.
deelnemers konden samenwerkingen verkennen en het
Platform verzamelde input voor een coherente visie op
water in een ontwikkelingscontext.

Dit evenement was maar een eerste stap naar betere

© Dries Moorthamers

Er waren succesverhalen rond water te horen, de

samenwerking. De deelnemers ondertekenden een
engagementsverklaring rond meer coherentie in strategie,
meer solidariteit, om te blijven oproepen de watercrisis in het Zuiden aan te pakken door de
realisatie van de SDG’s, …

Het onderzoeksplatform Water Nexus zal tegen eind 2020 een eerste Belgische waterstrategie
voorstellen. In Water Nexus werken verschillende Belgische universiteiten samen om de
Belgische ontwikkelingssamenwerking te ondersteunen bij het ontwerp en de uitvoering van een
doeltreffende en coherente waterstrategie.

Bekijk hier de engagementsverklaring.

Join For Water nam in augustus 2019 deel aan het jaarlijks 5-daags waterevenement in Stockholm:
de World Water Week, georganiseerd door het Stockholm International Water Institute (SIWI).

Een dergelijk evenement is belangrijk om nieuwe mensen en organisaties te leren kennen, om
inspiratie op te doen voor andere methodes of technologieën, zoals vernieuwende betaalsystemen
voor drinkwaterkiosken, technische oplossingen voor filtering, aangepaste latrines voor vrouwen, …
En je kan er talloze succesverhalen horen, of verhalen die met vallen en opstaan liepen, maar
waaruit veel te leren valt.

Na een intensieve vijfdaagse zit je zak vol nieuwe contacten en ideeën! En enkele uitspraken geven
nieuwe richtingen aan, want ook ontwikkelingssamenwerking is voortdurend in beweging…
“Als het aanbod aan drinkwater beperkt is, en iemand wil méér, dan is er elke keer iemand anders
die minder krijgt.”
“Het is beter uitsluiting te voorkomen dan inclusie te verhogen.”
“We moeten van een infrastructuurbenadering naar een dienstenbenadering gaan.”

Een succesverhaal is zeker dat van Cenagrap uit Ecuador, dat Join For Water en Protos EC
presenteerden in Stockholm. Cenagrap bestaat al meer dan 15 jaar en was de eerste publiekgemeentelijke alliantie voor drinkwaterbeheer op het platteland in Ecuador. Cenagrap
kwam tot stand en kon groeien door een intensieve samenwerking, gecoördineerd door Join
For Water/Protos EC en de Ecuadoriaanse organisatie CEDIR. Het succes is te verklaren
door de actieve sociale participatie in de planning, besluitvorming en de bouw van de
drinkwaterinfrastructuur, tijdens het hele proces.

44

45

Join For Water in 2019

Bewust
consumeren
in België

Inspiratie op onze website
Inspiratiebundel

Mijn watervoetafdruk

‘De watervoetafdruk’ basisonderwijs

Naam:
Opdracht: Lees de vragen. Welk antwoord past het best bij jou?

Omcirkel het

bijhorende aantal badkuipen per dag.

Huishoudelijk
leidingwatergebruik

Met je klas aan de slag rond
duurzaam watergebruik

Hoe was je je thuis?

Antwoordopties

Ik neem regelmatig een ligbad
of ik sta bijna dagelijks lang
onder de douche.
Ik sta slechts een paar minuten
onder de douche of was me soms
ook aan de wasbak.

Voeding

Hoeveel porties rood
vlees (varken, rund)
of bewerkt vlees
eet je per week?

Join For Water stimuleert bewust watergebruik en een kleinere

Een portie weegt
100 gram en komt overeen met één hamburger
of 5 sneetjes charcuterie.

watervoetafdruk. Zo beperken we de impact van onze consumptie op de

Antwoordopties

Badkuipen
per dag

1
0

Badkuipen
per dag

7 of meer porties per week
(dagelijks één of meer)

4

4 tot 7 porties per week (meer
dan de helft van de dagen)

3

Minder dan 4 porties per week

2

Nooit, ik vervang rood vlees door
plantaardige vleesvervangers

0

watervoorraden in België en in het Zuiden.
1

Inspireren, daar gaan we voor. Zowel voor het lager als voor het secundair onderwijs hebben

Bekijk het filmpje op onze website : Bewust consumeren in België

we inspiratiebundels uitgewerkt met lespakketten rond de watervoetafdruk. Leerkrachten kunnen
het materiaal integraal overnemen of werkvormen vertalen naar hun eigen lespraktijk. Met de
kinderen uit de klas hun watervoetafdruk berekenen, of met de leerlingen onderzoeken wat de
impact is van die lekkere hamburger op watervoorraden wereldwijd, het kan allemaal!
De inspiratiebundels zijn te vinden op onze vernieuwde educatieve website, net als:
•

lesmateriaal voor de scholen uit ‘Project W – Wereldwijs met Water’

•

ideeën voor korte activiteiten

•

beeldmateriaal

•

interactieve webquests.

www.joinforwater.ngo/nl/educatie

Project W: de leerlingen in actie
‘Project W – Wereldwijs met Water’ spoort jongeren aan om kritisch na te denken
en creatieve oplossingen te vinden voor duurzaamheidsvraagstukken. In Athena Campus
Drie Hofsteden (Kortrijk) gingen ze ervoor. Leerlingen van het vijfde jaar voeding-verzorging
onderzochten de link tussen water en voeding. Na interviews en een stembusgang van hun
collega’s, kwam dit resultaat uit de bus om hun watervoetafdruk te verkleinen: de snoepautomaat
vervangen door een fruitautomaat. Goed gezien!
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Wereldwaterdag@school ‘Iedereen waterdrager’

‘Where is the water?!’

De ‘Walk for water’ op Wereldwaterdag (22 maart) is al jaren een vaste waarde. Duizenden
leerlingen wandelen 6 kilometer om aandacht te vragen voor de waterdragers: kinderen en
vrouwen in het Zuiden die dagelijks kilometers afleggen voor schoon, drinkbaar water. In
2019 lanceerden we samen met GoodPlanet, De Kringwinkel en MOS de campagne ‘Iedereen
waterdrager’ met een nieuw actiemodel voor scholen: ‘Geef je om water, geef (om) een T-shirt.’

Want ook wij zijn waterdragers! Wij dragen de liters misschien niet op ons hoofd, maar ze zitten
onder andere verborgen in onze kledij. Bij het maken van één katoenen T-shirt is er gemiddeld
2.700 liter water gebruikt. Katoen wordt veelal in het Zuiden geproduceerd, vaak in landen die
reeds met waterschaarste kampen. Door hier bewust te consumeren, hebben we een grote impact

Ruim 300 Vlaamse en Brusselse scholen zamelden T-shirts in om ze een tweede leven te geven in
De Kringwinkel in de buurt. Zo werd bijna 200 miljoen liter water bespaard.

© Chloë De Raedt

op de beschikbaarheid van water in het Zuiden.

De watervoetafdruk lijkt voor jongeren ‘ver van hun bed’. De Serious Urban Game ‘Where is the

Water?!’ brengt het waterthema in de stad waar jongeren thuis zijn.

Jongeren gaan bij dit educatieve stadsspel in hun eigen stad of gemeente op pad met een tablet:
ze voeren missies uit en worden uitgedaagd door dilemma’s over watergebruik en hun eigen
watervoetafdruk. Al doende ontdekken jongeren het verband tussen hun consumptiekeuzes en de
watervoorraden wereldwijd.

De game is een co-creatie tussen Join For Water en [ew32]. Het spel werd ontwikkeld voor, en mét
jongeren, die in testlabs feedback gaven waarmee we de game verder uitwerkten. Zo is Where is the
Water?! perfect op maat van jongeren!

“Ik wist dat je water kon besparen door minder lang te douchen, maar ik wist niet dat er zoveel
water zat in mijn kledij.”
– Celia, 5 Dierenzorg VABI - Roeselare
“In de bib een boek lenen in plaats van een boek te kopen is een betere optie, daar had ik nog nooit
echt over nagedacht.”
– Nand, 3 Techniek Tuinen VABI - Roeselare
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Feestmoment

Dat is dan 605 liter, alsjeblief

In mei 2019 rondden 8 scholen in Kortrijk en Roeselare Project W af met een feestmoment.
Per stad kwamen zo’n 100 kinderen samen. Ze toonden hun leeftijdsgenoten, leerkrachten,
directies, enkele ambtenaren en de schepen voor lokaal mondiaal beleid en duurzaamheid wat

Een beeld zegt meer dan woorden. Op de website van Join For Water is heel wat beeldmateriaal te
vinden rond de watervoetafdruk. Prijslijsten bijvoorbeeld. Daarop zie je hoeveel water het ‘kost’ om
bepaalde drankjes en maaltijden te maken. Leuk om te gebruiken voor sensibilisering.

zij leerden over de watervoetafdruk én welke acties ze ondernamen om hun watervoetafdruk
op school te verkleinen. Een kleine opsomming: presentaties, recepties met zelfgemaakte

Deze prijslijsten over voeding, kledij en papier hangen ook in Superette Wa(l)ter waar je virtueel kan

vegetarische hapjes, knutselateliers met kladpapier, kledingruil met de hele school, bezoeken aan

shoppen en daarna de waterrekening gepresenteerd krijgt.

tweedehandswinkels, enz.
Het feestmoment eindigde
met een heerlijke receptie mét

jes
d
o
o
r
b
t
Prijslijs

lage watervoetafdruk en met
het ondertekenen van een
engagementsverklaring. De leerlingen
kozen in groepjes zelf acties die zij graag
verder willen ondernemen om water te
besparen, zoals de kraan niet onnodig

Bruin broodje
met groenten

288 liter water

Wit broodje met
rundsvlees

980 liter water

Wit broodje met
varkensvlees

780 liter water

Wit broodje met
gevolgelte

605 liter water

Wit broodje
met kaas

495 liter water

Wit broodje met
vis of garnalen

34 5 liter water

laten open staan en voedselverspilling
tegengaan.
© Join For water

Het feestmoment was dus geen einde
van Project W, maar de start van een
duurzaam engagement.

De leerlingen kozen de acties
die ze willen ondernemen om
water te besparen.

Evergem en Brasschaat
Evergem en Brasschaat zijn in 2019 gestart als 5e en 6e Project W-gemeente. Dankzij onze
ervaringen rond het werken aan duurzaam watergebruik in Kortrijk, Roeselare, Merelbeke en
Bierbeek, namen beide gemeentes meteen een flitsende start.
In Evergem gaf Join For Water een interactieve sessie rond de watervoetafdruk aan de
diensthoofden van de gemeente die onmiddellijk huiswerk meekregen: hun teamgenoten warm
maken om deel te nemen aan een online waterquiz én brainstormen over hoe ze als dienst
hun watervoetafdruk kunnen verkleinen. 103 werknemers vulden de quiz in. De diensten jeugd,
gemeentewerken, beleidsondersteuning, gebouwen & logistiek, IT en personeel kwamen tot heel
bomen mee laten bepalen door het watergebruik van de boom, minder documenten afdrukken,
kiezen voor duurzaam textiel voor de T-shirts van de jeugdmonitoren, kraantjes met sensoren
installeren… Wordt gegarandeerd vervolgd in 2020!
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wat duurzame ideeën: overschakelen van flessenwater op kraantjeswater, de keuze van nieuwe

Bruin brood
Volkoren brood

22 liter korting
4 5 liter korting
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Communicatie
JoinenFor
fondsenwerving
Water in 2018

Zeg niet P… maar Join For Water!

Succesvolle testen fondsenwerving

Op 22 maart 2019 was het niet alleen Wereldwaterdag, het was ook de dag waarop we onze nieuwe

Eind 2019 werd de samenwerking met marketingbureau DSC stopgezet, omdat de resultaten te

naam aan het grote publiek bekendmaakten: Join For Water! Aan onze trouwe achterban onthulden

sterk terugliepen. Vanaf 2020 zal Join For Water de werving van donateurs via postcampagnes

we de naam een week eerder, tijdens een groots event in de Minardschouwburg in Gent.

zelf organiseren, en de schenkers die ons via DSC steunden zoveel mogelijk aan de organisatie
binden. In dat kader werden in 2019 verschillende testcases opgezet. Er werden nieuwe schenkers
gerekruteerd via wervende bijlagen bij de kranten De Standaard en De Morgen en er kwam een

De naam kreeg ruime aandacht: we wonnen gratis zendtijd voor een tv-spot op Eén (VRT)

succesvolle test rond telemarketing waarvoor een deel van onze donateurs werd opgebeld en

en we konden rekenen op zichtbaarheid via De Standaard en De Morgen. De naam werd ook

gemotiveerd om Join For Water structureel te steunen via een maandelijkse domiciliëring. We zullen

veelvuldig gecommuniceerd via de grote publiekscampagne #ikdrinkkraanwater van onze partner

het potentieel van deze fondsenwervingskanalen in 2020 verder onderzoeken.

Aquaflanders, waar tientallen bekende Vlamingen aan meewerkten. Ook op onze andere partners
konden we rekenen voor een brede bekendmaking van onze nieuwe naam.

De overige kanalen voor fondsenwerving bij particulieren brachten in 2019 recordopbrengsten op.
De inkomsten via onze eigen direct mail acties (de DSC-campagnes buiten beschouwing gelaten)
We kwamen er natuurlijk ook zelf mee

gaan in stijgende lijn. De Warmste Week eindigde met een resultaat dat 4 keer hoger lag dan vorige

naar buiten: via onze sociale media en

jaren, onder meer dankzij een mooie actie van onze partner De Watergroep. En we vonden maar

onze interactieve Superette Wa(l)ter,

liefst 13 enthousiaste Join For Water-fans die meegingen op inleefreis naar Benin en samen een

en tijdens verschillende grote en kleine

ongelooflijke som bij elkaar brachten voor de lokale projecten.

events, waaronder ook de klimaatmarsen.
Dezelfde feedback weerklinkt steeds:
‘Join For Water’ is fris, activeert en zegt
waar we voor staan. We blijven verder
inzetten op onze merkbekendheid, en
zijn ervan overtuigd dat onze nieuwe

In 2019 trokken 13 fans van onze organisatie naar
Benin op inleefreis om kennis te maken met de
partners en de realisaties van Join For Water.

naam ook de fondsenwerving sterker zal
ondersteunen.
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In de tv-spot op Eén legt Nic Balthazar de link
tussen klimaatverandering en water. En over
klimaatverandering gesproken: de opname vond
plaats op de warmste februaridag (20°C!) sinds
de start van de metingen in 1901.
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Samenwerkingsverbanden en netwerken
Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO)
Het VPWvO is een platform van actoren van de Vlaamse overheid,
de publieke (drink-)waterbedrijven, private bedrijven actief rond

Perspective 2030 Samenwerkingsverband voor een betere
wereld tegen 2030. Coalitie van Belgische ngo’s met gezamenlijke
actie rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en
opvolging van de Belgische inbreng in de realisatie ervan.

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

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
werken samen om dit samenwerkingsakkoord uit te voeren.

Ondernemers voor Ondernemers wil sociaaleconomische
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 een
land in ontwikkeling te steunen.

The Shift is het Belgische duurzaamheidsnetwerk. Samen met
leden en partners willen ze de transitie naar een betere samenleving
en duurzame economie verwezenlijken. Hun aanpak: Connect.

Commit. Change.

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

11.11.11 Als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelt
11.11.11 de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden
vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen komen ze op voor
duurzame verandering. 11.11.11 voert daartoe gezamenlijke politieke
acties en sensibiliseert het publiek voor rechtvaardige NoordZuidrelaties.

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 betere
aanpassing aan de klimaatverandering in Haïti”.

EPfW – European Pact for Water is een Europees netwerk van
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
sensibiliseringscampagnes.

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
maatschappij over het beleid van Europa en zijn lidstaten.

Het Belgische Water Platform (Belgian Water Platform) is een
groep van Belgische wateractoren: publieke, niet-gouvernementele,
academische en private spelers die sinds 2018 op regelmatige basis
samenkomen om te reflecteren en advies te verlenen over hoe de
ontwikkelingssamenwerking rond het thema water kan versterkt
worden. Join For Water is een van de trekkers van dit informele
en horizontale platform. In 2019 organiseerde het platform een
ontmoetings- en inspiratiedag “Water Without Borders”. Daaruit

Centre National de Coopération au Développement (CNCD)
Join For Water is actief in heel België en daarom ook lid van de

bleek duidelijk de vraag naar een dergelijk platform binnen de
watersector.

Franstalige Noord-Zuidkoepel.
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Bedankt!
Join For Water kon alleen dankzij jullie bijdragen de programma’s voor drinkwater, sanitatie &
hygiëne en water voor landbouw realiseren. Die steun waarderen we enorm. Hartelijk dank!

Bedrijven, organisaties en stichtingen
11.11.11
4UCAMPUS
ACLVB - CGSLB via ALIMENTO

Alle schenkers, supporters, vrijwilligers en fans!

ADPO via Ondernemers voor Ondernemers
Antea Group Belgium nv
Aquafin via Ondernemers voor Ondernemers
Association Sud-Nord

Provinciebesturen

Ayuda en Acción - SP
beMatrix via Ondernemers voor Ondernemers

Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

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

Stads- en
gemeentebesturen

FARYS
KU Leuven, Departement EES
pS-Eau

Berlare

Stichting Hubi & Vinciane

Bierbeek

UGent, Vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie

Gent

Universiteit Antwerpen IMDO

Hoogstraten

VMM

Ranst

VVSG

Co-Valent via Ondernemers voor Ondernemers
Denys via Ondernemers voor Ondernemers
De Watergroep
Duror (Terre Bleue) via Ondernemers voor Ondernemers
Ecobeton Water Technologies
Exxonmobile via Ondernemers voor Ondernemers
Familie en vrienden Elise Delsaerdt
FARYS
Filip Roels Management consulting
Ghent Dredging
Herbosch-Kiere
HidroPLUS PIDPA
Koning Boudewijnstichting - Music for Life
Koning Boudewijnstichting - Fonds Elisabeth en Amélie
KrisKras
Lions Club Scaldis
Nature Solutions
North Sea Port Ghent via Ondernemers voor Ondernemers

Voor de financiering van de programma- en partnerwerking

Renotec via Ondernemers voor Ondernemers

Federale Overheid, DGD Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en het Belgisch

Stichting Gillès

Fonds voor de Voedselzekerheid (BFVZ)

TREVI nv

Europese Commissie

UEBH

Vlaamse Overheid: departement Omgeving (via het Vlaams Partnerschap Water voor

Water Circle

Ontwikkeling)

Wienerberger via Ondernemers voor Ondernemers

Facilité africaine de l’Eau via de Banque Africaine de Développement

Willemen Groep via Ondernemers voor Ondernemers

Sopra Steria

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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Toelichting bij de jaarrekening 2019
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
afzonderlijk geauditeerd door een lokale externe bedrijfsrevisor.

•

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

De geauditeerde jaarrekening 2019 wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering
van 25 juni 2020 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.
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

Burundi, systeem in opbouw © Katrien Van Hooydonk

site www.ngo-openboek.be.
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Balans 2019 (in €)
Balans

Activa

De immateriële vaste activa

Vaste activa

74 460

274 811

De kosten gemaakt in 2017 en 2018 voor het werven van nieuwe donateurs dragen bij aan de

Immateriële vaste activa

49 342

250 080

inkomsten van de fondsenwerving over verschillende jaren en werden geactiveerd op de balans in

Materiële vaste activa

4 024

3 386

de rubriek immateriële vaste activa. Deze investering wordt afgeschreven over een periode van 3
jaar.
De materiële vaste activa

•
•
•

2019

2018

0

0

Installaties, machines en uitrusting

2 235

3 386

Meubilair en rollend materieel

1 788

0

21 094

21 345

6 237 764

6 143 294

745 675

472 156

Terreinen en gebouwen

Financiële vaste activa

Dit betreft enkel de goederen aangekocht met eigen middelen van Join For Water. 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 2019 en bedraagt momenteel 10%
van de totale personeelskost.
De voorzieningen
In 2019 ondergingen de voorzieningen volgende wijzigingen:
•

de voorziening voor terugkerende expats werd aangewend voor een bedrag van 148.715 EUR
voor kosten verbonden aan terugkerende expats uit Madagaskar;

•

de voorziening voor onvoorziene kosten werd verhoogd met 32.591 EUR.

De overlopende rekeningen
Aan actiefzijde zijn dit vnl. nog te ontvangen projectmiddelen per 31.12.2019 en aan passiefzijde zijn

Vlottende activa
Vorderingen op ten hoogste één jaar

•
•

Handelsvorderingen
Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende

1 947

0

743 728

472 156

5 263 992

5 418 582

228 096

252 555

6 312 224

6 418 105

96 394

68 564

2019

2018

vorderingen of gekoppeld aan lage rente
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
Totaal der activa
Niet in de balans opgenomen vaste activa:
vaste activa aangekocht met programmamiddelen
worden op vraag van de subsidieverstrekkers voor 100%
opgenomen als kost

Passiva

dit vnl. toegekende projectmiddelen, die op 31.12.2019 nog niet besteed werden en overgedragen

Eigen vermogen

1 174 525

1 092 316

worden naar 2020.

Permanente financiering

667 335

667 335

Bestemde fondsen

246 804

170 298

Overgedragen winst (*)

260 385

254 682

Voorzieningen

316 818

432 943

Voorzieningen risico's en kosten

316 818

432 943

4 820 881

4 892 846

655 364

616 828

97 665

120 460

157 964

142 040

Schulden
Schulden op ten hoogste één jaar

•
•

Handelsschulden
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten

•

399 735

354 327

Overlopende rekeningen

4 165 518

4 276 018

Totaal der passiva

6 312 224

6 418 105

Overige schulden

(*) inclusief omrekeningsverschillen
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Fondsenwerving

Resultatenrekening
Het over te dragen resultaat van 2019 bedraagt +5.703 EUR (incl. omrekeningsverschillen).

6000000
Naast
de ontvangen subsidies wendde Join For Water in 2019 voor 1.241.146 EUR eigen fondsen aan

De totale werkingskosten van 2019 bedragen 6.838.365 EUR en werden als volgt besteed:

voor:

•

84,1% voor de directe realisatie van de programmadoelstellingen

•

10,1% voor algemeen beheer door de hoofdzetel

• eigen bijdragen voor gesubsidieerde programma’s;
4000000
• financiering van projecten, die los van de klassieke overheidsfinanciering liepen;

•

5,8% voor fondsenwerving.

• financiering van niet-subsidieerbare kosten van de programma’s;
2000000
• financiering van een deel van de kosten voor algemeen beheer door het hoofdkantoor.
0
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 €)

-116 125

-26 314

3 393 300

2 526 253

15 884

27 970

413

1 317

81 638

14 804

571

1 357

RESULTAAT na omrekeningsverschillen

82 209

16 162

Toevoeging aan de bestemde fondsen

76 506

-

5 703

16 162

Financiële kosten
Uitzonderlijke kosten
RESULTAAT voor omrekeningsverschillen
Omrekeningsverschillen

Over te dragen positief resultaat

0

5.753.625
2019

Voorzieningen

2016

258 371

2015

203 907

2014

Afschrijvingen

2.000.000

2013

2 319 480

2012

832 139

2 468 044

2011

872 942

Bezoldigingen

Andere bedrijfskosten
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5 939 216

2010

Diensten, diverse goederen

6 838 365

2009

Kosten

4.716.450

4.000.000

2018

16 648

4.412.365

35 997

Uitzonderlijke opbrengsten

6.000.000

2017

3 104

7.352.964

5 007

8.885.296

Financiële opbrengsten

6.960.656

20 201

7.684.997

4 480 751

19 143

Subsidies

6.613.555

5 618 710

Diverse opbrengsten

8.000.000

5.960.136

1 433 316

7.940.702

1 241 146

7.576.644

5 914 067

7.031.360

6 859 857

10.000.000

2008

Fondsenwerving

5 954 020

6.180.645

•
•

6 920 004

2007

Fondsenwerving & Subsidies

2018

2006

Opbrengsten

2019

5.479.350

Resultatenrekening 2019 (in €)
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Regionale verdeling van de bestedingen
voor de programmawerking
8% 9%

18%

2019

20%

20%

14%

7%

10%

7%

7%

7%

7%

2018
2%

Mali
Madagaskar*

10%

55%

Benin

13%

2%

13%
8%

Grote Meren

9%

Haïti

5%

10%

18%

Ecuador
Programma België

26%

19%

18%

14%

11%

23%

47%

24%

9%

55%
21%

20%

6%
7%

7%

1%

2%
* Eind 2018 hebben we onze activiteiten in Madagaskar beëindigd.
In het diagram van 2019 komt Madagaskar dan ook niet meer voor.

8% 9%

18%

20%

20%

14%

7%

10%

55%

7%

7%

7%

7%

Herkomst financiering

2019

2018
2%

DGD

2%

13%
8%

10%

Belgisch Fonds
voor de Voedselzekerheid

18%

ENABEL
Europese Commissie
Fondsenwerving

18%

11%

47%

14%

5%

9%

Vlaamse Overheid

24%

Andere

55%
20%

7%

21%

6%
7%
1%

2%

Join For Water zet in op diversificatie van zijn inkomstenbronnen waardoor de afhankelijkheid van onze
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Benin © Dirk Dirix

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

