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Voorwoord
Hierbij hebben we het genoegen aan al onze leden, medewerkers, vrijwilligers en medefinanciers, partners uit het 
Noorden en het Zuiden en aan alle sympathisanten van onze organisatie, het 31ste jaarrapport voor te leggen.
2008 is voor onze organisatie opnieuw een vrij bevredigend jaar geweest. Een jaar van groei, maar voornamelijk van 
verdieping en verbetering van onze aanpak op het terrein, zowel in eigen land als in onze 9 partnerlanden. 
Een hoogtepunt was ongetwijfeld ons internationaal partnercongres dat in oktober laatstleden in Mali bijeenkwam: 
een uitzonderlijke gelegenheid voor onze medewerkers en partnerorganisaties uit de diverse activiteitslanden om 
ervaringen uit te wisselen, kennis te verdiepen en onderlinge banden te vernauwen.
Wij zijn dan ook bijzonder dankbaar voor de volgehouden inzet van al onze medewerkers en lokale partners. 
Ook gaat onze erkentelijkheid naar alle personen, organisaties en instellingen die dit mogelijk maakten dankzij hun 
financiële ondersteuning of technische inbreng.
Niettegenstaande de toegang tot schoon water een fundamenteel recht is waarop iedereen in deze wereld aanspraak 
zou moeten kunnen maken, blijft een groot deel van de wereldbevolking verstoken van dit recht.
Een organisatie als PROTOS, gespecialiseerd in dit domein, tracht een steentje bij te dragen aan de oplossing.
Maar laat het duidelijk zijn dat het aantal nieuwe waterpunten dat door haar bemiddeling jaarlijks gerealiseerd wordt, 
vrij bescheiden is vergeleken met het tekort ter zake op wereldvlak.
Alhoewel elke nieuwe toegang van een gemeenschap tot drinkwater op zich waardevol is, denken wij dat de eigenlijke 
meerwaarde van een organisatie als de onze, veeleer dient te liggen in het uittesten van vernieuwende en verbeterde 
technieken, methodieken en organisaties om te komen tot een meer rechtvaardige en duurzamere toegang tot water, 
en de geslaagde experimenten ter zake bekend te maken bij hogere instanties zodat ze inspirerend kunnen werken. 
Vanuit die ervaringen en inzichten moet PROTOS ervoor opkomen om de waterproblematiek hoog op de politieke 
agenda te krijgen en daar aandacht te vragen voor duurzaamheid, solidariteit en zeggenschap.
De slogan ‘water, de hefboom tot ontwikkeling’ is voor PROTOS geen holle leuze.
Wij hopen dat de lezing van dit rapport u hiervan mag overtuigen.

Boudewijn Moyersoen
Voorzitter
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2008: Het Zuiden is het Noorden (bijna) kwijt
PROTOS werkt in 7 Afrikaanse en 2 Latijns-Amerikaanse 
landen. Acht van die landen behoren tot de groep van 
49 Minst Ontwikkelde Landen. Enkel Ecuador staat 
gekenmerkt als een land met matige ontwikkeling.
2008 was voor deze landen geen gemakkelijk jaar.
De snelle stijging van brandstof-, andere 
grondstofprijzen en meer nog, de voedselprijzen in het 
eerste semester maakten vooral onder de stedelijke 
armen veel slachtoffers. Verhoogde internationale 
hulp (of minstens de beloften daartoe) maar vooral 
een sterke stijging van de bijdragen die migranten naar 
huis sturen, dienden nog enigszins als buffer en als 
uitlaatklep voor de groeiende onmacht. Die stromen 
lijken nu met de financiële crisis weer op te drogen, 
terwijl de prijzen niet echt naar beneden gaan. De 
grillen van de natuur komen daar nog eens bovenop.
Haïti en Madagaskar werden bijzonder zwaar getroffen 
door cyclonen. Het aantal regendagen in Benin en 
Mali gaat de laatste 30 jaar in dalende lijn, terwijl er 
steeds meer regenvlagen zijn met hoge intensiteit. 
Vele statistici en wetenschappers zien een link met de 
opwarming van de aarde. CO2-uitstoot, opwarming van 
de aarde, verdubbeling en dan ineenstorting van de 
olieprijs, foute inschattingen bij Lehman of Kaupthing, 
rommelkrediet, zwarte maandag op Wall Street… één 
patroon hebben ze alvast gemeen: één derde van onze 
mede-wereldburgers heeft helemaal niets te maken 
met de oorzaken, krijgt het niet elke morgen op zijn of 
haar bord via nieuws of dagblad, maar draagt wel de 
belangrijkste gevolgen in een steeds meer verbeten 
strijd tot overleven.

Ook in 2008 probeerde PROTOS meer dan een druppel 
bij te dragen om die trend te keren. Schoon water, 
gepaste hygiëne en basissanitair zijn belangrijke 
hefbomen voor gezondheid, toegang tot onderwijs en 
tijd voor economische activiteiten. Investeren in een 
betere landbouw door een duurzame exploitatie van 
de watervoorraden versterkt de voedselzekerheid, 
de economische situatie en biedt een grotere weer-
baarheid tegen de geglobaliseerde risico’s.
De specifieke aanpak van PROTOS draagt daarenboven 
bij tot een versterking van de lokale gemeenschappen 
en besturen, een basisvoorwaarde om op langere 
termijn te komen tot goed bestuur en aandacht voor 
rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling.

De programma’s van PROTOS vertrekken immers 
vanuit een visie van Integraal Waterbeheer (IWB) 
en leggen de nadruk op een goede samenwerking 
tussen alle betrokken partijen, vooral tussen de 
lokale besturen en de gebruikers. In de praktijk lijkt 
het echter zeer moeilijk om te komen tot een goede 
verstandhouding tussen centrale en lokale overheden, 
de civiele maatschappij en water gebruikers. 
Door deze processen gedurende een langere periode 
te begeleiden, dragen de water projecten van PROTOS 
daarom bij tot de opbouw van een lokale democratie 
en van het lokale “kennen en kunnen”.

In Haïti was PROTOS ook het voorbije jaar een van 
de toonaangevende organisaties op het vlak van 
waterbeheer en sanitatie – zowel op het platteland, 
in de kleine snel groeiende steden als op nationaal 
niveau.
In Cap Haïtien loopt het programma op kruissnelheid. 
Voor de stad en haar 500.000 inwoners wordt staps-
gewijs een globaal plan voor drinkwater en sanitatie 
uitgewerkt. Ondertussen worden enkele cruciale 
interventies gedaan op de aanvoer van drinkwater, 
terwijl een vijftal armere wijken zich engageren in 
de waterdistributie en wijksanering. Het programma 
wordt stilaan een katalysator die ook andere partijen 
en projecten mobiliseert.
In het stroombekken van de rivier Moustiques, in 
het noordwesten, is er nu een geïntegreerde aan pak 
van de waterproblematiek: bescherming van de 
bronnen, kleinschalige dammen en irri gatie langs de 
rivier, drainage in de vlakte, drink water voorziening 
voor de hele bevolking en het organiseren van de 
watergebruikers, samen met de lokale diensten van 
staat en stad. Die aan pak werkt en wordt steeds meer 
als voorbeeld gebruikt.
In het Centraal Plateau en het zuidelijke Camp Perrin 
ligt de klemtoon meer op drinkwater en het samenspel 
tussen de watercomités, de gemeentebesturen en 
de staatsdienst voor water. Eindelijk is de nieuwe 
waterwet gestemd zodat dit model ook nationaal 
verder kan worden ontwikkeld.
In Terre-Neuve loopt een project dat de irrigatie van 
bijna 100 hectaren moet toelaten. In 2009 start iets 
gelijkaardigs in Belladère.

Overzicht 2008 - Plannen 2009

Overzicht 2008 - Plannen 2009
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Ecuador toonde in 2008 duidelijk de drie fazen van onze 
aanpak:
In de Andes-provincie van Cañar zitten we in een 
consolidatie. Na 10 jaar engagement hebben de meeste 
gemeenschappen nu schoon water.
De comités hebben zich verenigd in een platform 
en werken samen met het stadsbestuur. De jonge 
be geleidings structuren blijven steun krijgen op het 
vlak van vorming en een degressieve financiering. 
Verschillende irrigatieperimeters werden her aan gelegd. 
In de stroomgebieden van de Bulu Bulu en de San 
Antonio werden vernieuwende methodes ontwikkeld 
om het water op een meer geïntegreerde manier te 
beheren.
Honderd kilometer verder naar het zuiden wordt 
de aanpak gekopieerd in de gemeenten Saraguro 
en Oña. Een nieuw project met financiering van de 
Europese Commissie laat toe om tegen het einde van 
het decennium ook nagenoeg elke familie toegang te 
geven tot water. Voor de kust streek, waar een sterk 
gediscrimineerde zwarte bevolking woont, worden 
de methodes nu geleidelijk aan aangepast. De eerste 
terreininvesteringen werden in 2008 afgewerkt.

In West-Afrika werd in 2007 de portefeuille met enkele 
belangrijke projecten uitgebreid. In 2008 had PROTOS 
dan ook de handen vol om alles in goede banen te leiden.
In Benin is PROTOS ondertussen aanwezig in 26 van 
de 77 gemeenten; in de helft daarvan gelijktijdig 
met drinkwater, sanitatie en infrastructuur voor 
landbouw; in de andere helft enkel met drinkwater en 
sanitatie. Een externe evaluatie bevestigde dat PROTOS 
baanbrekend werk verricht op het vlak van het lokale 
bouwheerschap – waarbij de gemeenten, wijkcomités 
en boerenorganisaties vanaf de planning tot na de 
realisatie het bouw- en beheerproces sturen.
Zo dragen de projecten bij tot duurzame waterdiensten, 
maar tegelijk ook tot goed lokaal bestuur. PROTOS was 
een van de trekkers van het Blauwe Boek: een kritische 
analyse door de civiele maatschappij over politiek en 
praktijk rond waterbeheer.
In Mali zijn de activiteiten geconcentreerd in de binnen-
delta van de Nigerrivier – rond de stad Mopti – en in 
twee gemeenten van het stads district Bamako. Het 
eerste jaar in Bamako, waar het vooral twee lokale 
NGO’s zijn die het project uitvoeren, leerden we dat de 
omslag naar een meer-partijen-benadering, het geven 
van verantwoordelijkheid aan lokale besturen en samen-
werking niet vanzelf worden opgenomen door spelers 
die het gewoon zijn in hun hoekje te werken.

Overzicht 2008 - Plannen 2009

Ecuador: Esmeraldas.
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Met 40% van ons budget dat naar West-Afrika gaat, en 
bijna de helft van ons Zuid-team dat er werkt, is dit nu 
ook een regio waar PROTOS het verschil helpt en kan 
maken. Zowel op het terrein als bij de belangrijkste 
nationale spelers wordt die rol van PROTOS als
geëngageerde vernieuwer en “samen-werker” erkend.

In Centraal-Afrika is PROTOS actief in Rwanda, 
Burundi, het noordoosten van Congo en het zuid-
westen van Oeganda. Lokale NGO’s worden er 
ondersteund bij waterprojecten van beperkte omvang. 
Allianties met het Italiaanse CISV en het Nederlandse 
ICCO lieten toe om de begeleiding in respectievelijk 
Burundi en in de Kivu-streek te versterken.
Aan het Oegandese Lake George en in Rwanda hebben 
we eigen kantoren met een beperkte staf. De werking 
in de Kivu-streek stimuleert vooral het onderling leren 
bij een 15-tal lokale water-NGO’s, wat met vallen en 
opstaan gepaard gaat, in een context die bijzonder 
gespannen blijft. In de Burundese provincie Gitega 
en in de Rwandese provincie rond Gitarama is de 
wer king fors uitgebreid; er wordt nu ook gestart met 
activiteiten rond water voor landbouw.
Vanuit het project rond Lake George bleven we een 
beperkte ondersteuning geven aan de werking van 
CIDRI in de Congolese Ituri-provincie.

De werking in Madagaskar startte pas half 2006, maar 
groeide ondertussen uit naar een volwaardig regio-
beleid. Het project in de Andromba-vallei zit op volle 
kruissnelheid.

In 6 gemeenten kregen samen 5.970 mensen schoon 
drinkwater; daarnaast werden studies en werven 
gestart voor nog 8.420 mensen. Vernieuwende concep-
ten worden ontwikkeld rond (boven-)lokale planning en 
(boven-)lokaal beheer. Een studie rond IWB in de vallei 
moet handvatten aanreiken voor de program mering op 
langere termijn.
In de kustprovincie Vatovavy Fitovinany komt het 
grootse project in samenwerking met ICCO moeilijker 
op gang – de lokale NGO’s hebben het lastig om vol-
doende competente mensen met inzet naar deze streek 
te krijgen en goed te coachen. Een nieuw project werd 
voorbereid in de havenstad Toamasina (of Tamatave) 
zodat in de komende twee jaar kan worden nagegaan 
of een globaler programma voor deze complexe stads-
problematiek haalbaar is.

Van 22 tot 31 oktober 2008 kwamen meer dan 70 me-
dewerkers en partners van PROTOS samen in Mali voor 
het internationale partnercongres. De uitwisseling 
en verdieping accentueerden zich rond strategische 
thema’s zoals lokaal bouwheerschap, IWB, de leefbaar-
heid van waterdiensten of ons engagement binnen 
de “glocalisatie” (lokale actie als hefboom tot globale 
verandering). Het was een bijzonder geslaagd congres 
dat enerzijds heeft aangetoond dat het team en de 
partnerorganisaties een sterke voeling hebben met de 
thema’s die PROTOS verdedigt, en, anderzijds, de basis 
legt voor meer zuid-zuid-uitwisseling en samen-werken 
en –leren. U leest er meer over op p. 26.

Overzicht 2008 - Plannen 2009
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PROTOS in het Noorden
Duurzame ontwikkeling is niet alleen een zaak van het 
Zuiden. Goed (en dus rechtvaardig) waterbeheer is een 
gezamenlijke noodzaak en op dracht.
Bewustmaking, engagement en politieke verantwoor-
delijkheid zijn dan ook domeinen waarop PROTOS 
werkt vanuit het thema “water en ontwikkeling”.

De educatieve werking beoogt twee doelgroepen.
Verschillende educatieve pakketten voor jongeren 
werden in 2008 bijgewerkt en gepromoot.
Een nieuw spel, dat de nadruk legt op de rollen van 
verschillende partijen, werd uitgewerkt. Twee modules 
bestaan nu ook in het Frans en zullen vanaf 2009 de 
scholen in Franstalig België bereiken.
Daarnaast richt PROTOS zich op een goede samen-
werking met de water-actoren. Alle Vlaamse 
drink waterbedrijven zetten zich vandaag in voor het 
Zuiden. Artikels verschenen in de tijdschriften of op de 
webstek van deze bedrijven. Er komt stilaan ook een 
sterke interesse vanuit de geëngageerde private sector, 
waar een tiental bedrijven finan ciële of technische 
inbreng leveren voor een project in het Zuiden.

Om het beleid rond de waterproblematiek te laten 
evolueren naar een sterkere mondiale solidariteit 
en aandacht voor de kansen van de armsten, 
onder steunt PROTOS een aantal netwerken bij hun 
beleidsbeïnvloeding. In Vlaanderen betreft het 
vooral 11.11.11, VODO (Vlaams Overleg Duurzame 
Ontwikkeling) en het Vlaams Partnerschap Water voor 
Ontwikkeling (VPWvO).

Internationaal wordt samengewerkt met het Inter-
nationaal Secretariaat voor het Water en een groep van 
Europese water-NGO’s. Een nieuwe brochure “Klimaat, 
Water en Ontwikkeling” schetst de uitdagingen in het 
Zuiden rond waterbeheer in een veranderend klimaat. 
Sociale verantwoordelijkheid is iets wat we proberen 
op te bouwen samen met bedrijven en andere NGO’s. 
Met de GRI-rapportering (Global Reporting Initiative) 
was PROTOS in 2008 een van de eerste Belgische 
ontwikkelingsNGO’s om over sociale en ecologische 
indicatoren verslag te geven.

Het financiële plaatje
Sinds een zestal jaar kent PROTOS een gestage groei. 
Dat was in het voorbije jaar niet anders; met weer een 
toename van de totale opbrengsten met meer dan 15% 
konden we in 2008 zo’n 7,7 miljoen EUR investeren 
in onze werking. Daarvan ging ongeveer 90,4%  naar 
de realisaties van de doelstellingen in het Zuiden, 
3,3% naar de educatieve en politieke werking en de 
resterende 6,3% werd aangewend voor het algemeen 
beheer en de fondsenwerving vanuit het kantoor in 
Gent.
De Belgische overheid keurde ons driejarenplan 
(2008-2010) goed met een score “zeer goed” – wat 
uitzonderlijk is binnen de sector, en zo is er alvast een 
basis om ook in 2009 en 2010 de werking op hetzelfde 
peil te handhaven, en inhoudelijk te versterken.

Overzicht 2008 - Plannen 2009

Educatie. Algemene Vergadering, juni 2008 - PROTOS-België.
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6 Overzicht 2008 - Plannen 2009

2009: Een sterkere organisatie voor de uitdagingen van morgen
Drie belangrijke uitdagingen staan ons te wachten:

 Recente tendensen binnen de Noord-Zuid samen-
werking – gericht op hogere effectiviteit en 
efficiëntie – stellen ook de rol van NGO’s in vraag. 
PROTOS moet haar meerwaarde blijven actualiseren 
en zich gepast organiseren, ook in een context 
waarin overheden in Noord en Zuid de internationale 
samenwerking hertekenen.

 Het staat nu vast dat Subsaharaan Afrika en landen 
zoals Haïti de Millenniumdoelstelling voor water en 
sanitair niet halen. De bestaande methodes voor 
financiering, voor zeggenschap, voor het promoten 
van sanitair of voor het beheer van de waterdiensten 
werken niet, of toch onvoldoende om het aantal 
Afrikaanse water-armen zelfs maar te laten 
verminderen – laat staan te halveren tegen 2015. 
Onze strategieën moeten worden verfijnd, nieuwe 
hefbomen gezocht, andere partijen gemobiliseerd, 
taboes in vraag gesteld. De boodschappen van het 
partnercongres in oktober 2008 zijn daarbij goede 
wegwijzers.

 Het budget en het team van PROTOS zijn vandaag 
drie keer groter dan in 2001.

 Flexibiliteit, persoonlijk engagement en kracht voor 
initiatief en vernieuwing moeten de basis blijven 
- maar een verdere verankering in klare afspraken 
moet vertrouwen geven aan elke medewerker, 
bestuurder, partner en financier.

Dit zijn geen werven van één dag, laat staan één jaar, 
maar 2009 moet wel gebruikt worden om rond deze 
uitdagingen beter inzicht te krijgen, keuzes te maken, 
bouw stenen te leggen.
In de partnerlanden bouwen de programma’s verder 
op de engagementen van de jongste jaren. In Haïti, 
Burundi en Madagaskar komen er nieuwe projecten bij, 
zodat de enveloppe weer lichtjes uitbreidt. Naast Cap 
Haïtien (Haïti) en het project in Bamako (Mali) dat vorig 
jaar startte, zijn we nu ook steviger aanwezig in stedelijk 
milieu met het experimentele project in Toamasina 
(Madagaskar).
De netwerking en pleitbezorging op de nationale fora 
in de partnerlanden krijgen in 2009 meer aandacht. Dit 
alles kan beter worden ondersteund door thematische 
inbrengen vanuit een versterkte Zuid dienst en door 
het stroomlijnen van de financiële en administratieve 
procedures.
In het Noorden liggen de uitdagingen bij de uitbreiding 
van onze educatieve werking naar Franstalig België, het 
consolideren van de samenwerking met de water- en 
milieu gerichte bedrijven en de voortrekkersrol die we 
blijven opnemen in het debat rond maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.
Dit is waar we met ons bestuur, onze 60 medewerkers 
en vele vrijwilligers weer een jaar lang hard voor 
werken: gestage maar beheerste groei, een volwassen 
organisatie vorm en een blik op de toekomst; niet 
omdat dit de doelstellingen zijn, maar wel omdat het 
de garanties biedt op een waardevolle en duurzame 
bij drage waar onze mede burgers recht op hebben.

DR Congo: Kpandroma - Rethy.
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De missie van PROTOS
PROTOS wil rechtvaardige en wederzijds verrijkende 

relaties tussen Noord en Zuid bevorderen.

PROTOS wil helpen bij duurzame en bevrijdende 

processen, die geïntegreerd zijn in de plaatselijke cultuur 

en sociale omstandigheden, en die moeten zorgen 

voor een betere welvaart en welzijn van de kansarme 

bevolkingsgroepen in het Zuiden.

Daarbij is water essentieel.

Gezien haar expertise op dat terrein, komt PROTOS speciaal op voor een rechtvaardig, duurzaam 
en participatief waterbeheer in Noord en Zuid.
Een rechtvaardig waterbeheer veronderstelt solidariteit onder alle gebruikers, waarbij elkeen recht heeft op 

voldoende water voor een gezonde menselijke ontplooiing.

Een duurzaam waterbeheer streeft ernaar het beschikbare water zo goed mogelijk te gebruiken, 

zonder een hypotheek te leggen op de kansen van anderen, van het leefmilieu en van de toekomst.

Een participatief waterbeheer vereist de betrokkenheid van elk individu en gemeenschap, ook van de 

kansarmen die hun eigen lot in handen moeten kunnen nemen, en dit met respect voor de gelijkwaardigheid 

tussen man en vrouw.

PROTOS wil dit bereiken door :

 ontwikkelingsprogramma’s in het Zuiden te steunen, die door een verbeterde toegang en 

gebruik van water de sociale en economische situatie van de bevolking verbeteren;

 een katalyserend proces op gang te brengen door het versterken van de capaciteiten, 

inzichten en positie van lokale organisaties;

 de samenwerking te bevorderen tussen alle partijen die betrokken zijn bij de planmatige 

ontwikkeling, met inbegrip van plaatselijke besturen en de civiele maatschappij;

 het debat over een rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer te stimuleren, in het 

Noorden en in het Zuiden.



PROTOS is actief in 9 landen in het Zuiden, waarvan er 2 in Latijns-Amerika liggen (Haïti en Ecuador), 2 in de Regio 

West-Afrika (Mali en Benin) en 4 landen in de Regio van de Grote Meren (Oeganda, Rwanda, Burundi en het oosten 

van de DRCongo). Sedert 2006 werkt PROTOS ook in Madagaskar.

In deze regio’s streeft PROTOS naar een programma dat :
- infrastructuurwerken in de drinkwater-, sanitatie- en 

irrigatiesector realiseert;
- op de capaciteitsversterking van de verschillende 

actoren voor een beter water gebruik en -beheer 
werkt;

- de samenwerking tussen de verschillende actoren op 
lokaal vlak stimuleert;

- ijvert voor een beleid dat rekening houdt met 
de noden van lokale watergebruikers en water-
beheerders.

Overal ligt het hoofdaccent nog steeds op het rurale 
milieu, maar de laatste jaren investeert PROTOS steeds 
meer in achtergestelde volkswijken in stedelijk gebied.
De programma’s worden gecoördineerd door 6 
Regionale Ondersteuningscellen (ROC) : Haïti, Ecuador, 
Mali, Benin, Madagaskar en Grote Meren (met 1 
antenne in Oeganda). De ROC Grote Meren werkt 
samen met het Nederlandse ICCO te Bukavu voor 
Noord- en Zuid-Kivu en met het Italiaanse CISV te 
Bujumbura voor Burundi. Elke ROC wordt geleid door 
een inter nationale coördinator, die samenwerkt met 
een equipe van lokale en internationale medewerkers 
met complementaire expertises.

Het aantal medewerkers per ROC/Antenne varieert 
tussen 16 in Benin en 1 in Oeganda, en is afhankelijk 
van de grootte van het programma en de specifieke rol 
van de ROC. In het totaal telt PROTOS 43 medewerkers 
overzee. Elke ROC staat in voor de omkadering van 
het hele programma (omkadering van de bouw 
van infrastructuurwerken, capaciteitsopbouw, 
samenwerking tussen actoren en lobbywerk). 
Daarnaast heeft de ROC ook een vertegenwoordigende 
functie. De programma’s worden bijna overal uit ge-
voerd en beheerd in een meerpartijen-montage, 
waarbinnen verschillende partijen gezamenlijk 
beslissen over de planning en de uitvoering.
PROTOS is hier maar één van de partners. 
Lokale overheden en boerenbewegingen treden als 
bouwheer op, gedeconcentreerde staatsdiensten 
oefenen een controlerende en adviserende taak uit, 
lokale NGO’s staan in voor de omkadering van de 
bevolking en gemeenten. Niet alle landen bieden 
echter een context waar bijvoorbeeld overheden sterk 
genoeg staan om hun verantwoordelijkheid op te 
nemen. In een dergelijke situatie neemt een partner-
NGO de leiding over het programma.

PROTOS in het Zuiden8
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PROTOS in het Zuiden

 Lokaal bouwheerschap: De bouwheer speelt een 
cruciale rol binnen het hele programma. Hij beslist 
over het soort investering, over de inplanting, over het 
studiebureau en de aannemer, over de contracten, … 
Waar in vele traditionele projecten deze verantwoor-
delijkheden opgenomen worden door lokale NGO’s, 
worden hier de georganiseerde watergebruikers en/of 
gemeenten gedurende het hele proces als bouwheer 
erkend. Zo eigenen zij zich het hele proces toe.

 Integraal Waterbeheer (IWB): IWB biedt aan onze 
programma’s een kader, gebaseerd op de integratie 
van 4 dimensies:
- de integratie van de verschillende functies van wa ter 

(menselijke consumptie, landbouw, milieu,...);
- de integratie van de dimensie “ruimte”, door een 

water probleem niet als een losstaand probleem te 
beschouwen, maar binnen een hydrografische ruimte 
(een stroombekken) of een administratieve ruimte 
(een gemeente…) te situeren;

- de integratie van alle actoren in het hele beslissings-
proces;

- de integratie van de dimensie “tijd”, door de water-
voorraden te beschermen voor de komende
generaties.

Alhoewel vele programma’s een sectorale aanpak 
hebben (enkel gericht op drinkwater-sanitatie of op 
irrigatie), schrijven zij zich volledig in dit kader in en 
integreren zij de vier dimensies.

 Gender en Empowerment: Uit onze missie verklaring 
blijkt dat wij willen helpen bij duurzame en bevrijdende 
processen die moeten zorgen voor een betere welvaart 
en welzijn van kansarme groepen.
Nog al te vaak gaat de aandacht enkel naar hen die 
voldoende mondig zijn, die voldoende middelen 
hebben om te participeren of die gemakkelijk te 
bereiken zijn. PROTOS streeft naar een her-evenwicht 
ten voordele van deze achtergestelde groepen.
Eén van de fundamentele onevenwichten betreft de 
verhouding tussen man en vrouw. Alhoewel vrouwen 
altijd instaan voor de familiale watervoorziening, 
hebben zij maar weinig beslissingrecht over de 
investeringen of over het beheer.

Alle programma’s ontwikkelen strategieën die 
uitsluiting van deze kansarme groepen voorkomen en 
hun dezelfde rechten geven als anderen.
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Haïti: Baie de Moustiques.

PROTOS doet ook steeds meer een beroep op externe expertise in België voor luiken waarvoor PROTOS zelf niet 
voldoende kennis in huis heeft.
Hiervoor wordt er samengewerkt met studie bureaus, drinkwatermaatschappijen, universiteiten of vrijwilligers. 
Elk programma is opgebouwd rond een aantal strategische thema’s:
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 Sanitatie: Uit cijfers van de WHO blijkt dat de 
Millenniumdoelstelling voor sanitatie in Afrika niet 
gehaald zal worden. Nochtans is bewezen dat een 
verbeterde toegang tot drinkwater zonder een 
sanitatiecomponent slechts een beperkte impact 
heeft op de gezondheidssituatie. Daarom integreert 
PROTOS binnen al haar drinkwaterprogramma’s een 
sanitatieluik.
Aan dit luik is een hygiënecomponent gekoppeld, die 
de bevolking sensibiliseert en vormt. Immers, een 
verbetering van de gezondheid is in de eerste plaats 
een zaak van gedragsverandering, veeleer dan van 
sanitaire voorzieningen.

 Glocalisatie of een lokale actie voor een globale 
uitdaging: De programma’s van PROTOS hebben lokaal 
een belangrijke impact, maar kunnen maar weinig 
veranderen aan de waterproblematiek binnen een land 
wegens de geringe middelen. Toch ontwikkelen deze 
programma’s een aantal interessante strategieën, die, 
indien ook toegepast door andere organisaties, wel een 
belangrijke bijdrage kunnen vormen in de aanpak van 
de nationale en zelfs internationale waterproblematiek. 
Daarom wil PROTOS deze ervaringen met anderen 
delen om zo een significante bijdrage te leveren in de 
strijd voor duurzaam, rechtvaardig en participatief 
waterbeheer.

PROTOS in het Zuiden10

Madagaskar: latrine in Tamatave.
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PROTOS werkt actief mee aan programma’s van andere organisaties

Naast de programma’s die uitgevoerd worden onder onze verantwoordelijkheid, biedt PROTOS haar 

waterexpertise ook aan andere ontwikkelingsorganisaties aan voor de formulering en de uitvoering 

van hun programma’s.

In bepaalde gevallen gaat het om waterprogramma’s van organisaties die niet in deze sector 

gespecialiseerd zijn, in andere gevallen betreft het een beperkte watercomponent binnen een 

groter programma. Voorbeelden van deze werkwijze zijn het programma Eau Cap in Haïti met 

Oxfam, VIMASA met CISV in Burundi of PAMOLEA met ICCO in Madagaskar.

PROTOS was de motor achter de uitwerking van de programma’s, en blijft verantwoordelijk 

voor specifieke taken in de uitvoeringsfase. Zo kunnen de in de eigen programma’s ontwikkelde 

strategieën op grotere schaal toegepast worden.



PROTOS in het Zuiden

De belangrijkste economische meerwaarde komt dus uit tijdswinst, omdat gezinsleden in dit specifiek geval 
dagelijks 3,5 uren uitsparen om water te halen! Via een andere bevragingstechniek, die naar de “bereidheid tot 
betalen om een goed of dienst te krijgen” peilde, bleek dat de bewoners eigenlijk de totale waarde voor een “beter 
welzijn” dankzij drinkwater in hun buurt inschatten op 600 € per jaar per gezin.
Citeren we nog een belangrijk besluit van de auteur in deze thesis: “Het onderwerp van deze studie, namelijk de 
waarde van water economisch bepalen, doet niets af van de vraag of drinkwater erkend moet zijn als mensenrecht, 
omdat het bron van leven is”.
Nog dit: begrippen als resultaat, output, outcome, effect, effectiviteit, SROI (Social Return On Investment), impact 
hebben in de vele organisaties en subsectoren van de non-profitsector een verschillende betekenis of connotatie. 
Zo is in de sector van de Belgische ontwikkelingssamenwerking het begrip effectiviteit (=doeltreffendheid) ontleend 
aan PCM (Project Cycle Management) en evaluatiesystemen voor programma’s. Binnen de logische kaders van 
de programma’s koppelt men impact aan de algemene doelstelling (beoogde verandering op lange termijn), en 
effect aan de specifieke doelstelling (beoogde verandering op middellange termijn). Het is essentieel dat een 
vereniging, zeker in het kader van een heldere toekomstige (GRI-)verslaggeving (Global Reporting Initiative) over 
maatschappelijk effect of impact, eerst de door haar gebruikte begrippen helder definieert.

“Effectiviteit” van een programma voor de gemeenschap in het Zuiden

NGO’s krijgen meer en meer de vraag: “Wat is nu de impact van jullie acties in het Zuiden?”, waarmee bedoeld 
wordt, “wat zijn de veranderingen die jullie acties op lange termijn teweeg brengen?” Een terechte vraag, maar het 
antwoord is niet zo in 1-2-3 te geven. Zeker voor een NGO als PROTOS, waarvoor capaciteitsversterking van lokale 
besturen en/of lokaal georganiseerde bevolkingsgroepen de hoofddoelstelling is. Hoe meet je “een versterkte 
capaciteit” en kun je dit in “return” uitdrukken?
PROTOS heeft wel dit voordeel dat ze haar hoofddoelstelling (de versterking van lokale capaciteiten) altijd koppelt 
aan de realisatie van waterinfrastructuur. Het aantal begunstigden (resultaat) is wel te tellen: hoeveel mensen 
genieten nu van bijvoorbeeld een nieuw drinkwaterpunt. Je eigen bijdrage van de impact op de gezondheid, op de 
financiële situatie,… kortom op het “beter welzijn” van deze mensen meten, is onbegonnen werk; je bent als NGO 
nooit in staat om precies te bepalen wat nu de impact is geweest van jouw project, geïsoleerd van wat tegelijkertijd 
gedaan wordt door veel andere actoren in een streek (gezondheidszorg, onderwijs, economische ontwikkeling, enz.).
Het in kaart brengen van economische impact is wel mogelijk maar is onhaalbaar voor elk individueel project of 
pro gramma. Impactmeting is zeer arbeids- en tijdsintensief en moet op een wetenschappelijk verantwoorde wijze 
gebeuren. Als voorbeeld van een geslaagde lokale economische impactmeting geven wij hierbij de belangrijkste 
tabel uit de thesis van Xavier Poncin, die met zijn thesis in 2007 zijn diploma behaalde als licentiaat in de 
econo mische wetenschappen aan de Université Catholique de Louvain. Zijn thesis “Evaluation économique de 
bénéfices liés aux infrastructures en eau potable des ménages ruraux en Afrique subsaharienne” is gebaseerd op 
een uitgebreide bevraging van de begunstigden van meerdere PROTOS-drinkwaterprojecten in de gemeenten 
Boukoumbé en Cobly, in de noordelijke provincie Atacora van Benin.

Het gemiddeld inkomen van de nulmeting (vóór het gebruik van het waterpunt) was 411 € per gezin per jaar.

Impact door inkomensgenererende activiteiten (1)
Landbouw in het algemeen 27
Katoenproductie
Transformatie van voedingsgewassen tussen 27 en 43 naargelang het type
Impact op de gezondheid
Direct
Indirect 17
Tijdswinst
Voor gewassenteelt 122
Voor veeteelt 25
Kosten
Realisatie van het waterpunt 18  (opgepast: dit is een eenmalige investering)
Onderhoud van het waterpunt 3
Indirecte kosten tussen 0 en 20 Br
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Interventielanden Benin Mali

Coördinatie Regionale ondersteuningscel te Cotonou 
met antennes in Noord-Benin (Natitingou) 
en Zuid-Benin (Lokossa) (16 personen)

Regionale ondersteuningscel te Mopti
(8 personen)

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

- 14 gemeenten in de binnendelta van de 
Niger

- Stedelijk milieu in Bamako

Type interventies - Geïntegreerde projecten voor drinkwater 
en sanitatie

- Sectorale projecten voor landbouw
- Integratie van promotie van lokaal IWB 

binnen de sectorale projecten

- Geïntegreerde projecten voor drinkwater, 
sanitatie en landbouw

Strategische lijnen - De gemeenten als bouwheer voor publieke dienstverlening, boerengroepen als bouwheer 
voor landbouwprojecten.

- Professionalisering van lokale NGO’s als dienstverlener voor de watergebruikers.
- Gunnen van opdrachten door de gemeenten aan studiebureaus en aannemers voor 

bouwkundige opdrachten via aanbestedingsprocedures.
- Jaarlijks overleg en programmering door een stuurgroep waarin civiele maatschappij, 

gemeenten en technische diensten zetelen.
- Deelname van PROTOS aan sectorale water- en sanitatiewerkgroep met alle belangrijke 

wateractoren in Benin.
- Uitwerken van Blauw Boek in Benin: een kritische kijk op de waterpolitiek.

West-Afrika: Benin Mali

Mali: Koa (Kewa), groentetuin.
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 Overzicht van de projecten

Capaciteitsversterking, uitwisseling en lobbywerk rond waterbeheer in West-Afrika
 Partner: PNE
 Interventiezone: Heel Benin en Mali
 Sleutelelementen: Capaciteitsopbouw van de partners
 Budget 2008 en donoren: 103.000 €; DGOS en privégiften

Drinkwatervoorziening en sanitatie ter ondersteuning van geïntegreerde ontwikkeling in Zuid-Benin
 Partner: SNV
 Interventiezone: 5 gemeenten in Zuid-Benin
 Sleutelelementen: Realisatie van waterpunten, sensibilisatie rond hygiëne-sanitatie, bouwheerschap voor 

gemeenten en beheercomités, vorming van dienstverlenende NGO’s
 Budget 2008 en donoren: 219.000 €; BOF (Belgisch OverlevingsFonds), SOLID International, SNV

Integraal huishoudelijk Waterbeheer door middel van gemeenschaps- en gemeentelijke ontwikkeling
in Noord-West-Benin 

 Partner: CREPA
 Interventiezone: 6 gemeenten in Noord-Benin
 Sleutelelementen: Realisatie van waterpunten, sensibilisatie rond hygiëne-sanitatie, bouwheerschap voor 

gemeenten en beheercomités, vorming van dienstverlenende NGO’s, promotie van lokaal IWB
 Budget 2008 en donoren: 242.000 €; Europese Unie, 11.11.11, Fonds Elisabeth et Amélie van de Koning 

Boudewijn Stichting, TAMINCO’s Water for People

Ondersteuning van lokaal Integraal Waterbeheer in Benin
 Partners: SNV, CREPA, PNE, Aqua for All, HELVETAS
 Interventiezone: 22 gemeenten in Noord- en Zuid-Benin
 Sleutelelementen: Idem als vorig project, netwerking en verspreiding van ervaringen naar andere actoren 

in Benin
 Budget 2008 en donoren: 936.000 €; Europese Unie, SNV, 11.11.11, Aqua for All, VPWvO (Vlaamse 

Overheid en IWVA), de Nationale Loterij via de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven en privégiften
 Externe expertise: VVSG, IWVA

Programma voor kleinschalige waterbeheerswerken voor de landbouw in Benin

 Partners: URP Mono/Couffo, URP Atacora/Donga
 Interventiezone: 8 gemeenten in Zuid-Benin en 4 gemeenten in Noord-Benin
 Sleutelelementen: Onderzoek naar gebruik en beheer van water, investeringen voor waterrijke gebieden, 

ondersteuning van geïrrigeerde landbouw, ondersteuning voor de verwerking en de vermarkting van de 
productie, versterking van de betrokken actoren, verspreiding van de opgedane kennis

 Budget 2008 en donoren: 442.000 €; BOF, Stichting Gilles, de gemeente Evere, VIA-fonds

Versterking van producentenorganisaties door kleinschalige waterbeheerswerken voor de landbouw

 Partner: URP Mono/Couffo
 Interventiezone: 8 gemeenten in Zuid-Benin
 Sleutelelementen: Idem als vorig project
 Budget 2008 en donoren: 215.000 €; Europese Unie, 11.11.11, VIA-fonds, Keppel Seghers

Integraal Waterbeheer in de Delta van de Niger in Mali

 Partners: CISV, CREPA, PNE-Mali
 Interventiezone: 14 gemeenten in de binnendelta van de Niger in Mali
 Sleutelelementen: Verhoogde toegang tot drinkwater-sanitatie, valorisatie van water voor drinkwater en 

landbouw, bouwheerschap voor gemeenten, experimenten IWB
 Budget 2008 en donoren: 706.000 €; BOF, Europese Unie, Fondation Ensemble, Stichting Ommersteyn, 

Association Sud-Nord, 3 Lions Clubs van Gent – Kortrijk, VPWvO (Vlaamse Overheid en VMW)
 Externe expertise: Bond Beter Leefmilieu

Drinkwater, promotie van hygiëne en sanitatie in de buitenwijken van Bamako in Mali

 Partners: Amasbif, Amrad, CREPA
 Interventiezone: 7 wijken in 2 gemeenten van het district Bamako
 Sleutelelementen: Verhoogde toegang tot drinkwater-sanitatie, bouwheerschap voor gemeenten
 Budget 2008 en donoren: 227.000 €; Europese Unie, DGOS, AWW, Aquafin
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           Het Blauwe Boek brengt kleur in de Beninse statistieken
PROTOS is een van de drijvende krachten achter het concept van het Blauwe Boek: 
een alternatieve kijk op de waterstatistieken in enkele ontwikkelingslanden.
Vanuit de VN-organisaties en de officiële ontwikkelingsspelers verschijnen er de laatste jaren 
inderdaad heel wat cijfers die moeten aantonen in welke mate we de Millenniumdoelstellingen 
al dan niet halen.
Voor Benin laten die tabellen en grafieken veronderstellen dat we het aantal water-armen 
tegen 2015 misschien wel kunnen halveren (in vergelijking met 1990), maar dat er een hopeloze 
achterstand is voor sanitaire voorzieningen.
Een groep van 13 Beninse vrijwilligers, afkomstig uit alle lagen van de overheid en civiele 
maatschappij, en begeleid door een team van nationale en internationale consulenten, 
zocht in 2008 de achtergronden op van deze statistieken.
En die zijn minder rooskleurig:

 Het overgrote deel van de nieuwe waterpunten wordt gebouwd in dorpen die al water hebben, 
terwijl de arme, kleine en geïsoleerde dorpen vergeten worden.

 De uitvoeringscapaciteit van de Beninse overheid plafonneert (op 12 miljoen € per jaar, terwijl er in 2007 
bijna 30 miljoen beschikbaar was) en er is bijzonder weinig evolutie in de overdracht van verantwoordelijk-
heden en middelen naar de gemeenten – ondanks de engagementen die er al 7 jaar zijn.

 Allerlei vormen van slecht bestuur verhinderen een echte doorbraak om voor elke Beniner  een duurzame 
en eerlijke toegang tot water en sanitair te garanderen, ook al zijn de technische en financiële middelen wel 
aanwezig.

Met de officiële publicatie van het Blauwe Boek staan de krijtlijnen nu  op papier om ook aan die kwalitatieve 
aspecten te werken. Of hoe PROTOS concreet haar expertise en middelen inzet als hefboom tot verandering.

PROTOS in het Zuiden
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Gouvernance Locale de l’Eau au Bénin (GLEauBe)

In 2008 werd in Benin een nieuw project geformuleerd met het oog op een financiering door 
het Belgisch OverlevingsFonds (BOF). Dit project is in zekere zin het vervolg op Haadi-Nord dat in 2008 

definitief werd afgesloten en inspireert zich ook op de GIREDIN in Mali: streven naar samenwerking met 
gemeentes om zowel drinkwater, sanitatie als water voor landbouw te promoten. 

Intussen werd dit project goedgekeurd voor financiering met de laatste projectgelden van 
de tweede BOF-schijf (vanaf 2010 start een 3de fase van het BOF). 

Dit project gaat meteen van start in 2009 met vooral  voorbereidende studies (baseline, technische 
voorstudies) en vergaderingen (sturingscomité, concertatie met andere projecten en organisaties).

Het project werkt in 5 gemeentes in de noordelijke departementen Atacora & Donga: Djougou, 
Cobly, Boukoumbé, Péhunco en Kérou. Het project zal enkel nog boringen laten uitvoeren uitgerust met 

pompen om de drinkwatervoorziening in minstens 60 dorpen te verbeteren; 
lokaal bouwheerschap is de hoeksteen van de uitvoering. 

Maximale integratie van sanitatie en hygiëne staat voorop met de reeds gekapitaliseerde ervaringen uit de 
andere projecten en in elk van de dorpen zal ook het water aangewend worden om voedselproductie 

(vooral groentetuinen) en inkomensgenererende activiteiten uit te voeren.

GLEauBe bevestigt de sterke positie van PROTOS in de ondersteuning van lokaal bouwheerschap en 
daadwerkelijke acties om de Millenniumdoelstellingen te bereiken, 

duurzame ontwikkeling mogelijk te maken en zodoende ook de kwetsbaarheid van de 
plattelandsbevolking ten opzichte van de klimaatsverandering te verminderen.
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Centraal-Afrika:
Burundi  Rwanda 

Oeganda  DR Congo 

PROTOS in het Zuiden

Interventielanden Rwanda, Burundi, DRC (Kivu) Oeganda, DRC (Ituri)

Coördinatie Regionale ondersteuningscel te Kigali (Rwanda)
(2 personen)

  Antenne Fort Portal (Oeganda)
  (1 persoon)

Interventiezones - District Muhanga (Rwanda)
- Provincie Gitega (Burundi)
- Provincies Noord- en Zuid-Kivu (DRC)

- District Kamwenge (Oeganda)
- Provincie Ituri (DRC)

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

Strategische lijnen - Uitbouw van partnerwerking met lokale NGO’s in prille democratieën.
- Versterking van overkoepelende drinkwatercomités.
- Bronnencaptaties en gravitaire drinkwatersystemen.
- Ondersteuning van decentralisatieprocessen en/of lokale ontwikkeling.
- Sterke integratie van hygiëne en sanitatie bij drinkwaterprojecten.
- Belangrijk luik van IWB op ‘provinciaal’ niveau rond Lake George.
- Innoverende acties rond bronbescherming, anti-erosiemaatregelen, irrigatie.
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Burundi: Bugendana, waterpunt gravitair watersysteem.DR Congo: Bukavu, bron.
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 Overzicht van de projecten
Drinkwatervoorziening, sanitatie en verbeterde irrigatie in het district Muhanga
in de Zuid-provincie, Rwanda

 Partners: NGO COFORWA (Compagnons Fontainiers Rwandais), NGO UMAGA-CSC (Centre des Services aux 
Coopératives), NGO DUHAMIC-ADRI (Action pour le Développement Rural Intégré)
 Sleutelelementen: Bouw en rehabilitatie gravitaire drinkwatersystemen en bronnencaptatie, ondersteunen 
duurzame beheersystemen voor drinkwater, sensibilisatie rond hygiëne en sanitatie, verbeteren van het 
waterbeheer van geïrrigeerde rijstvelden; aanleg terrassen en anti-erosiemaatregelen (herbebossing, 
agroforestry, beplanting volgens hoogtelijnen)
 Budget 2008 en donoren: 140.900 €; DGOS, Provincie Oost-Vlaanderen, ICCO, LIMA Hain-Celestial, en 
KUMPEN, SPADEL via CFP

Duurzame toegang tot drinkwater en sanitatie in 2 subcounties van het district Kamwenge en IWB
rond het George meer

 Partners: JESE (Joint Effort to Save the Environment) in Mayhoro, FORUD (Foundation for Rural 
Development) in Nyabbani, LAGBIMO (Lake George Basin Integrated Management Organisation) is een 
strategische partner rond IWB
 Sleutelelementen: Drinkwaterputten met pompen, Ecosan & Child2Child, vissersgemeenschappen, IWB- 
plan Lake George, waterkwaliteitstudies en impact vervuiling op ecosystemen
 Budget 2008 en donoren: 163.712 €; DGOS, VPWvO (SORESMA, ISWa en Vlaamse Overheid), 11.11.11, 
Provincie West-Vlaanderen, Blue Planet Run

Drinkwatervoorziening en sanitatie in de provincie Gitega, Burundi

 Partners: ODAG (Organisation de Développement de l’Archidiocèse de Gitega) - gemeentes Makebuko 
en Itaba, AVEDEC (Association Villageoise d’Entraide et de Développement Communautaire) - gemeente 
Bugendana; CISV (Italiaanse NGO) met kantoor in Bujumbura: vertegenwoordiging van PROTOS in Burundi
 Sleutelelementen: Bronnencaptatie, aanleg of herstel van drinkwaterpunten, hygiëne en sanitatie: educatie 
in scholen, sensibilisering, basisinfrastructuur, ondersteuning gemeentelijke waterregies
 Budget 2008 en donoren: 109.398 €; DGOS, CM Midden-Vlaanderen, CISV

Ontwikkeling van de NGO platformen in de Kivu-provincies, Oost-Congo

 Partners: PEHA (Plate-forme Eau, Hygiène et Assainissement du Sud-Kivu) in Bukavu, REHA (Réseau de l’Eau, 
Hygiène et Assainissement) in Goma
 Sleutelelementen: De 2 platformen van lokale NGO’s wisselen kennis uit rond drinkwater en sanitatie, 
coördinatie in de sector en harmonisatie van strategieën, pilootproject IWB in klein stroombekken, 
stimuleren van structurele ontwikkelingshulp bij de leden i.p.v. noodhulp
 Budget 2008 en donoren: 139.800 €; DGOS, ICCO, VPWvO (Vlaamse Overheid, TMVW en ARCADIS Belgium) 
en privégiften
 Externe expertise: ATOL voor organisatie-leren

Duurzame toegang tot drinkwater en sanitatie in de provincie Ituri (NO-Congo)

 Partner: CIDRI (Centre d’Initiation au Développement Rural en Ituri)
 Sleutelelementen: Sterke expertise in technische studies en bouw/herstel gravitaire drinkwatersystemen, 
basiscomités en beheercomités voor gehele drinkwatersysteem, globaal plan voor drinkwater
 Budget 2008 en donoren: 48.925 €; DGOS, VPWvO (Vlaamse Overheid, TMVW en ARCADIS Belgium),
privégiften, Blue Planet Run

Internationale uitwisseling rond strategische thema’s tussen de landen van de Grote Meren

 Partners: Regionale Ondersteuningscel PROTOS-Rwanda en Antenne PROTOS-Oeganda
 Sleutelelementen: De kantoren van PROTOS in de regio versterken de partners bij strategische planning, 
resultaatgerichte uitvoering en monitoring van de impact. Tegelijkertijd moeten de partners de innoverende 
strategieën van de organisatie PROTOS rond lokaal bouwheerschap, integratie van hygiëne, sanitatie en 
gender, concept van IWB, het duurzaam maken van de diensten rond drinkwatervoorzieningen proberen 
toe te passen en ook aansturing geven op basis van de terreinervaringen voor een continue verbetering van 
de strategieën. Kennis moet verspreid worden, toegepast maar ook gegenereerd en gekapitaliseerd.
Hiertoe zullen de ruim 10 partners in de regio de mogelijkheid krijgen om hier tijd en middelen voor aan 
te wenden, om regionale uitwisselingsmomenten rond thematische onderwerpen voor te bereiden en te 
organiseren
 Budget 2008 en donoren: 17.350 €; DGOS en privégiften
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PROTOS in het Zuiden

In het kader van het meerjarenplan voeren PEHA en REHA experimenten uit met lokaal Integraal 
Waterbeheer op de site  Musigiko in de buurt van Bukavu.

Op deze plaats bevindt zich een bron die uitgebouwd werd door een NGO, lid van PEHA, en die 
toegankelijk is voor een grote groep gebruikers. De toevloed van mensen is bijzonder groot tengevolge 

van de talrijke afsluitingen van de watertoevoer door de maatschappij van de waterdistributie,
die verantwoordelijk is voor de watervoorziening in de stad. Zoals in zovele micro-waterbekkens rond 

de stad, is de site van Misigiko sterk gedegradeerd door de erosie. Daarom is deze plaats bijzonder 
geschikt om ervaringen op te doen met diverse aspecten van het IWB, en bovendien is deze locatie 

door haar ligging, goed geplaatst om de ervaringen met anderen te delen.
Op de site zijn vele actoren present. In eerste instantie zijn er de lokale gebruikers van de bron,

die vertegenwoordigd worden door het beheercomité van de bron. Vervolgens zijn er de landbouwers 
die de terreinen rond de bron exploiteren en die hun eigen organisatie hebben. Ze kweken er allerlei 

eetwaren zoals maniok, bonen, enz. Verder zijn er veetelers die geiten kweken. ASSATE, de lokale 
NGO, die er al lang actief is, begeleidt zowel de boeren als het  watercomité, en ontwikkelt er een 

boomkwekerij met een grote keuze, die in 2008 zelfs de planten mocht leveren voor de dag van de 
boom. Omwille van de talrijke conflicten die rijzen tussen de landbouwers en de veetelers, doet men 

frequent een beroep op  de politie en de vertegenwoordigers van de administratie.
Tijdens de planning van dit experiment rond IWB werd zowel de ambtenaar, verantwoordelijk voor

het milieu, als het departement landbouw en milieu rechtstreeks betrokken bij de activiteiten.
Een overleg comité werd opgericht dat belast werd met de planning en de opvolging van

de uitvoering van de activiteiten, en dat ook als taak heeft tijdens de uitvoering de aanpak
bij te sturen daar waar het nodig zou blijken.

Ondertussen werd er beslist de kwekerij van boompjes verder te zetten, en uit te breiden met 
plantsoen voor groenten en grassen die beschermen tegen erosie.

Ook werd besloten dat anti-erosie-greppels zullen gegraven worden op de flanken van de heuvels door 
de uitbaters van de site. Elk perceel zal afgepaald worden en op de grenslijn zullen grondvasthoudende 

hagen geplant worden. Ten slotte wordt er een bewakingssysteem opgericht dat moet beletten dat 
loslopend vee de jonge beplanting vernietigt.
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Lokaal IWB-experiment rond Bukavu, DR Congo

DR Congo: Bukavu, Musigiko, lokaal IWB-experiment.
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Coördinatie Regionale ondersteuningscel te Port-au-Prince (3 personen)

Interventiezones - 7 regio’s: het noorden (Cap Haïtien), noordwesten (stroombekken van de rivier 
Moustiques), Centraal Plateau (2 gemeenten), Artibonite (Terre-Neuve), het westen 
(Gressier) en het zuiden (Camp Perrin)

- Ruraal milieu en secundaire steden, stedelijk milieu (Cap Haïtien)

Type interventies - Geïntegreerde projecten voor drinkwater en sanitatie (het zuiden, Cap Haïtien, Gressier)
- Sectorale projecten voor landbouw (Terre-Neuve)
- Geïntegreerde projecten voor drinkwater, sanitatie en landbouw (Centraal Plateau, NW)
- Integraal Waterbeheer in het stroombekken van de rivier Moustiques

Strategische lijnen - Ondersteunen van lokaal bouwheerschap, met een grotere betrokkenheid van de 
lokale besturen en de gedeconcentreerde staatsdiensten, in samenspraak met de 
georganiseerde lokale gebruikerscomités.

- Systematische integratie van sanitatie in projecten rond drinkwatervoorziening.
- Ontwikkelen van innovatieve interventiemodellen (ondersteuning van bouwheerschap, 

Integraal Waterbeheer op niveau van een stroombekken), voor een participatief en 
duurzaam beheer van water.

- Actieve deelname van PROTOS aan sectoraal overleg rond drinkwater en sanitatie en 
rond landbouw met alle belangrijke wateractoren in Haïti; streven naar synergie en 
complementariteit.

Haïti

PROTOS in het Zuiden

Noodhulp na de cyclonen Fay, Gustav, Hanne en Ike

In augustus - september 2008 raasden 4 
cyclonen met een verwoestende kracht over 
Haïti.
Volgens officiële bronnen werden 170.000 
families materieel getroffen. De dodentol 
bedroeg meer dan 300 slachtoffers, er 
waren meer dan 50 vermisten en 150.000 
personen verloren hun woning. De schade 
aan de basisinfrastructuur was enorm.
Als antwoord op de Haïtiaanse oproep voor 
hulp diende PROTOS een noodhulpproject 
van 420.000 € in bij DGOS dat begin 2009 
werd goedgekeurd.

In de komende maanden zal de drinkwater- en irrigatie-infrastructuur in het noordwesten (Terre-Neuve en 
Moustiques) en in het Centraal Plateau (Saut d’Eau) hersteld worden.
Zo zullen ongeveer 33.000 Haïtianen binnen een jaar opnieuw over veilig drinkwater beschikken en zullen 7.000 
boeren weer voedsel op hun velden kunnen produceren.

Haïti: familie voor hun vernield huis te Moustiques.
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 Overzicht van de projecten
Integraal Waterbeheer in het stroombekken van de rivier Moustiques in het noordwesten

 Partner: UEBH-ODRINO
 Interventiezone: Het stroombekken van de rivier Moustiques
 Sleutelelementen: Realisatie van drinkwatersystemen, vorming van watercomités, sensibilisatie rond 

hygiëne en sanitatie, bouw van basissanitair, aanplanting fruitbomen in opwaartse zones, bouw 
ondergrondse waterdam, verbeterde irrigatiesystemen en beheersstructuren stroomafwaarts, 
datacollectie voor de uitwerking van een globaal beheersplan voor het stroombekken
 Budget 2008 en donoren: 144.000 €; DGOS, Provincie Antwerpen, projecten Lannoo

Drinkwater en sanitatie in de volkswijken van Cap Haïtien 

 Partners: GTIH-Oxfam-GB
 Interventiezone: Cap Haïtien, 2de grootste stad na Port-au-Prince
 Sleutelelementen: Watervoorziening en -afvoer in volkswijken, afvalophaling, sensibilisatie rond hygiëne 

en sanitatie, capaciteitsopbouw van diverse waterspelers (wijkcomités, lokaal bestuur, gedeconcentreerde 
staatsdienst voor drinkwater en sanitatie), uitwerking van een globaal beheerplan rond water en sanitatie

 Budget 2008 en donoren: 167.000 €; DGOS, CORDAID, Oxfam-GB, 11.11.11
 Hoofdfinanciering is EU-ACP Water Facility, met Oxfam-GB als penhouder voor het consortium
 PROTOS-GTIH-Oxfam-GB; totaal budget 3.000.000 € over 5 jaar

 Externe expertise: CHS (Centre for Human Settlements – KUL): bij de opmaak van een strategisch plan 
voor de water- en sanitatiesector; TMVW: op korte termijn, versterking van de drinkwaterbeheerders, en 
bekijken of op langere termijn een publiek-publiek partnerschap kansen biedt

 Drinkwater en sanitatie in het zuiden

 Partner: CPH
 Interventiezone: Camp Perrin
 Sleutelelementen: Bouw en rehabilitatie van drinkwaterinfrastructuur; sensibilisatie en vorming rond 

hygiëne; bouw van basissanitair in scholen; versterking van beheerstructuren
 Budget 2008 en donoren: 168.000 €; DGOS, ICCO

Waterbeheer in de gemeente Belladère

 Partner: CPH
 Interventiezone: Belladère (Centraal Plateau)
 Sleutelelementen: Rehabilitatie van drinkwater-, sanitatie- en irrigatie-infrastructuur; creatie van 

beheerstructuren voor drinkwater en sanitatie, met de implicatie van gebruikers, lokaal bestuur en 
staatsdiensten; sensibilisatie voor een duurzaam watergebruik

 Budget 2008 en donoren: 128.000 €; DGOS, Fondation Ensemble, projecten Lannoo

Kapitalisatie, netwerking en beleidsbeïnvloeding

 Partners: UEBH-ODRINO, GTIH, CPH
 Sleutelelementen: Vorming rond strategische thema’s, onderzoek, ontwikkelen van methodes, 

uitwisseling, verspreiden van ervaringen, deelname aan nationale fora
 Budget 2008 en donoren: 117.000 €; DGOS, 11.11.11

Integraal Waterbeheer

 Partners: UEBH-ODRINO, GTIH, ITECA
 Interventiezones: Het stroombekken van de rivier Moustiques, Cap Haïtien, Gressier, Terre-Neuve, Saut d’Eau
 Sleutelelementen: Promotie van Integraal Waterbeheer in Haïti, via analyse, systematisatie en uitwisseling 

van ervaringen
 Budget 2008 en donoren: 184.000 €; Europese Unie, CORDAID, MAE (Coopération Française), projecten 

Lannoo, privégiften

Drinkwater en sanitatie in Saut d’Eau

 Partners: CPH, CONCERN
 Interventiezone: Saut d’Eau (Centraal Plateau)
 Sleutelelementen: Rehabilitatie en bouw van drinkwater-, sanitatie- en irrigatie-infrastructuur;

creatie en versterking van beheerstructuren voor drinkwater en sanitatie, en irrigatie; vorming en 
sensibilisatie rond hygiëne en irrigatie

 Budget 2008 en donoren: 128.000 €; Europese Unie, CONCERN
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PROTOS in het Zuiden

PROTOS en de lokale partner CPH werken reeds sinds 1992 in de gemeente Camp Perrin in het zuiden.
In een eerste fase werd het drinkwatersysteem van de sectie Marceline aangelegd.

Na dit project ontving PROTOS meerdere aanvragen uit deze gemeente en werd er beslist om van 
Camp Perrin een concentratiezone te maken. Met financiering van DGOS en de Europese Unie werd 

tussen 2002 en 2007 het drinkwatersysteem van Camp Perrin-centrum gerehabiliteerd.
Tevens werden er aan de systemen van Mersan en Rhé enkele herstellingen uitgevoerd 

om een minimale dienstverlening te verzekeren.
Met steun van het Nederlandse ICCO werden deze systemen tussen 2007 en 2008 uitgebreid voor 720 

families, en werd er gestart met de bouw van sanitatie-infrastructuur in enkele scholen.
Om de leefbaarheid te verzekeren werden de beheercomités van Marceline, Rhé, Mersan en 

Camp Perrin-centrum geherstructureerd, en werd er een overkoepelende structuur, 
Comité de Gestion de l’Eau Potable et de l’Assainissement à Camp Perrin – COGEPAC opgezet.

In oktober 2008 startte met financiering van ICCO en DGOS een nieuwe fase van 27 maanden die verder 
werkt op het operationeel maken van de drinkwatersystemen in Rhé, Mersan, Camp Perrin-centrum 

en Chevalier, en op de versterking van de watercomités, de gemeente en de
gedeconcentreerde technische diensten.

Recent  werd de kaderwet op het drinkwater- en sanitatiebeheer door het parlement gestemd. 
Deze wet erkent de gemeente als bouwheer, die het beheer kan delegeren naar drinkwatercomités.

Gezien het ontbreken van een legaal kader heeft het project lange tijd in een wettelijk vacuüm gewerkt,
maar nu blijkt dat de aanpak van de voorbije jaren in lijn lag met de geest van deze nieuwe wet, en 

kunnen we stellen dat de PROTOS-visie op lokaal waterbeheer vernieuwend was,
maar ook de juiste keuze.
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Naar een duurzaam waterbeheer in de gemeente Camp Perrin

Haïti: officiële overdracht van de infrastructuur in Camp Perrin.
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Coördinatie Regionale ondersteuningscel te Cuenca, standplaats van de vertegenwoordigster te 
Quito, van een junior coöperant te Esmeraldas (6 personen)

Interventiezones - Zuidelijke Andes, 4 gemeenten in 3 provincies
- Kustzone, 3 gemeenten in 2 provincies
- Ruraal milieu

Type interventies - Geïntegreerde projecten voor drinkwater en sanitatie
- Integraal Waterbeheer (IWB) in micro-stroombekkens in de Andes

Strategische lijnen - Consolidatie in het Zuidelijk Hoogland van intercommunale beheerstructuren voor 
drinkwater en sanitatie, en van modellen rond IWB. Uitbreiding naar Saraguro en de 
kust, aanpassing van de interventiestrategie en methodologie aan deze contexten.

- Concrete samenwerkingsakkoorden met de gemeentebesturen als bouwheer, en 
met de lokale drinkwatercomités, gericht op de ontwikkeling van globale kantonnale 
beheerplannen; synergie met andere wateractoren.

- Actieve aanwezigheid in regionale en nationale overlegfora rond water, en voeden van 
debatten met eigen gesystematiseerde ervaringen.

Ecuador

PROTOS in het Zuiden

 Overzicht van de projecten
Verhoogde toegang tot drinkbaar water en basissanitair voor 12.500 personen in Saraguro en 3 kust kantons

 Partners: Lokale partner-NGO’s CEDIR, CEFODI, FMLGT, gemeentebesturen in de betrokken kantons
 Interventiezones: Zuidelijke Andes (Saraguro), Provincies Manabi (Jipijapa) en Esmeraldas (Rioverde, 

Muisne)
 Sleutelelementen: Realisatie van drinkwatersystemen, installatie van sanitair in scholen en

gezond heids  centra (modelfunctie), van rioleringen en waterzuiveringsinstallaties
 Budget 2008 en donoren: 334.000 €; DGOS, VPWvO (Vlaamse Overheid, TMVW, IMDC, GROHE,

Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking), DIOGENES, provincie Oost-Vlaanderen,
gemeenten Berlare en Oosterzele

Duurzame beheerstructuren voor water en sanitatie voor 75.000 gebruikers in 6 kantons

 Partners: Lokale partner-NGO’s CEDIR, CEFODI, FMLGT, CenAGRAP, Tuk Yak en COPLAV (2de-lijnsbeheer-
structuren in de kantons Cañar, Suscal en Oña), gemeentebesturen van de kantons
 Interventiezones: Zuidelijke Andes (Cañar, Suscal, Oña, Saraguro), Provincies Manabi (Jipijapa) en 

Esmeraldas (Rioverde, Muisne)
 Sleutelelementen: Consolidatie (in 3 kantons) en ontwikkeling van duurzame beheermodellen i.s.m. lokale 

overheden; versterking van comités op systeemniveau parallel aan de creatie van waterassociaties
en/of gemeentelijke beheerstructuren voor de langetermijnbegeleiding van de comités;
ontwikkeling van kantonnale sectorale beheerplannen
 Budget 2008 en donoren: 132.000 €; DGOS, partners van het VPWvO, provincie Oost-Vlaanderen, 

gemeente Bierbeek
 Externe expertise: IMDC (databeheer van kantonnale drinkwaterinstallaties)
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Integraal Waterbeheer in de Zuidelijke Andes

 Partners: Lokale partner-NGO’s CEDIR, SENDAS, gemeentebesturen en milieuadministraties, 
stroomgebiedcomités, de verschillende wateractoren in de regio

 Interventiezone: Zuidelijke Andes (Provincie Cañar, kantons Oña en Saraguro)
 Sleutelelementen: Participatieve ontwikkeling en toepassing van modellen voor IWB in 4 

microstroomgebieden in Cañar; voorstellen van maatregelen voor het veilig stellen van de 
watervoorziening in de kantons Oña en Saraguro

 Budget 2008 en donoren: 146.000 €; DGOS, VIA-fonds, Kris-Kras en de partners van het VPWvO
 Externe expertise: UA-Leerstoel IWB: systematisatie van IWB-modellen

Netwerking en beleidsbeïnvloeding voor een duurzaam water- en sanitatiebeheer

 Partners: Hogervermelde directe partners, strategische partners zoals het nationaal waterforum (Foro 
Nacional de los Recursos Hidricos), regionale waterfora (Azuay, Esmeraldas, Manabi), CIASE (Comité 
Interinstitucional de Agua y Saneamiento del Ecuador), FABEC (Foro de los Actores Belgas en Ecuador)

 Interventiezone: Ecuador
 Sleutelelementen: Kapitalisatie van ervaringen, verspreiding en promotie met het oog op beleids-

beïnvloeding; thema’s: methodologie voor sociale engineering, ontwikkeling van beheerplannen en 
mechanismen voor drinkwater en sanitatie,  irrigatie, en voor een IWB

 Budget 2008 en donoren: 79.000 €; DGOS en privégiften

Project Saraguro: “versterking van lokale actoren rond water en sanitatie in een context van IWB”

 Partners: Partner-NGO CEDIR, gemeentebesturen en technische diensten van Oña en Saraguro, 
COPLAV in Oña, het drinkwaterbedrijf in Saraguro

 Interventiezones: Kantons Saraguro en Oña
 Sleutelelementen: Aanleg en/of rehabilitatie van drinkwater en sanitaire infrastructuur, sensibilisatie voor 

duurzaam en correct gebruik (relatie water-gezondheid-milieu); uitbouw van institutionele multi-actoren-
montages voor een duurzaam beheer van de installaties, en van een lokaal sectoraal beleid in een IWB-
concept

 Budget 2008 en donoren: 153.000 €; Europese Unie, DGOS en private Europese financiers, TREVI

Ecuador: stroomgebied Tambo, bijeenkomst boerenorganisatie.
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De nieuwe grondwet, gedrenkt in water

In 2008 werd (alweer) een nieuwe grondwet geschreven in Ecuador, de vorige dateerde van 1998.
Een algemene vergadering met 140 speciaal hiertoe verkozen leden zette in 8 maanden een uitermate participatief 
proces op, waarbij talrijke delegaties basisprincipes aanreikten of onderschreven, hetzij mondeling, hetzij onder 
vorm van voorstellen tot artikels.
PROTOS nam  actief deel aan dit proces, en dit vooral binnen de waterfora, zowel regionaal in het zuidelijk 
Hoogland, als nationaal.  Er werd een voorstel uitgewerkt over de integratie van het thema water in de nieuwe 
grondwet, wat in diverse geledingen uitgebreid werd bediscussieerd. Dit werd voorgelegd aan de algemene 
vergadering, en van nabij werd opgevolgd hoe het voorstel onthaald en bediscussieerd werd, waar de knelpunten 
zaten, waar er moest onderhandeld worden.
Het uiteindelijke resultaat mag er zijn, en betekent een belangrijke verworvenheid van de diverse sociale geledingen.
Het oorspronkelijke voorstel ijverde voor een specifiek hoofdstuk rond water, maar nu is “water” opgenomen in diverse 
hoofdstukken en heeft het water uiteindelijk de grondwet besproeid in minstens 34 artikels.
De grondwet brengt het thema water onder 3 belangrijke principes:

- water is een nationaal en strategisch patrimonium, voor publiek gebruik en daarom is elke vorm van privétoe-
eigening verboden;

- het recht op water is een fundamenteel mensenrecht waar niet van afgeweken kan worden;
- het beheer van water is uitsluitend publiek of communautair.

Er worden ook  aanwijzingen gegeven voor Integraal Waterbeheer, er wordt nadruk gelegd op de bescherming van 
watervoorraden en het stroombekkenbeheer. De prioriteiten liggen vast: na water voor menselijke consumptie 
komt irrigatie voor lokale productie, daarna wordt het ecologisch debiet veilig gesteld en nadien komen andere 
productieve gebruiken (bv. irrigatie voor exportgewassen).
De grote uitdaging bestaat er nu in om deze grondwet ook uit te voeren.

PROTOS in het Zuiden

Ecuador: 5de nationaal congres van het waterforum in mei 2008 te Portoviejo en Montecristi.
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Coördinatie - Regionale ondersteuningscel te Antananarivo (7 personen)
- Intense samenwerking met de Nederlandse NGO ICCO die eveneens een 

vertegenwoordiging heeft in Antananarivo

Interventiezones - 20 rurale gemeenten in de provincie Vatovavy – Fitovinany in de zuidoostelijke 
kuststreek (bij Mananjary)

- 6 rurale gemeenten in de Andromba-vallei vlak bij Antananarivo
- Voorbereiding van een project in de kuststad Toamasina (Tamatave) 

Type interventies - Nadruk op drinkwater en sanitatie - enkel ruraal tot 2008, ook stedelijk vanaf 2009

- Uitwerken en –testen van vernieuwende aanpakken voor de sector

Strategische lijnen - De gemeenten als centrale actor voor drinkwater en sanitatie.
- Professionalisering van lokale NGO’s en hun samenwerking met lokale besturen en de 

lokale private sector.
- Het structureren van de watergebruikers op het niveau van hun individueel systeem, 

op gemeentelijk en op intercommunaal niveau.
- Actiegericht onderzoek naar vernieuwende modellen om de leefbaarheid van de 

drinkwatersystemen te garanderen.
- Planmatige aanpak van de sector drinkwater en sanitatie op gemeentelijk en 

intercommunaal niveau.

Madagaskar

PROTOS in het Zuiden

 Overzicht van de projecten
Watervoorziening en –beheer in de Andromba-vallei

 Partners: FIKRIFAMA, 6 gemeenten en hun intercommunale structuur
 Sleutelelementen: In 2008 werden 6.200 mensen van drinkwater voorzien en nieuwe werven opgestart 

voor nog eens 4.500 personen. Er is nu overgeschakeld op een meer planmatige aanpak van de sector. 
Bedoeling is om vanuit gemeentelijke plannen voor drinkwater stilaan te evolueren naar beheerplannen, 
eerst van drinkwater en sanitatie, later van water in het algemeen.
Samen met de watercomités en de gemeenten wordt nagedacht over beheerstructuren die het niveau van 
de individuele dorpen overstijgen.
 Budget 2008 en donoren: 363.000 €; DGOS, Europese Unie, en Papyrus, Pfizer, Surplus Consulting, Clavis, 

Plus Extra Consulting, E-SO, Dienstenthuis via Corporate Funding Programme en het Franse Fondation 
Ensemble

Drinkwater en sanitatie in de provincie Vatovavy-Fitovinany 

 Partners: SAF/FJKM, FIKRIFAMA, Frères de Saint Gabriel, ICCO
 Sleutelelementen: Gemeentelijk bouwheerschap, integratie van sanitatie, samenwerking met de lokale 

private sector, globale aanpak op provinciaal niveau
 Budget 2008 en donoren: ongeveer 400.000 €; DGOS, EU-ACP Water Facility, ICCO, Provincie Limburg

Versterking van lokale NGO’s

 Partners: SAF/FJKM, FIKRIFAMA, Frères de Saint Gabriel, ICCO
 Sleutelelementen: Inzet van twee Europese landenvertegenwoordigers bij directe vorming, begeleiding op 

het terrein, uitwerken van methodologische instrumenten, netwerking en beleidsbeïnvloeding
 Budget 2008 en donoren: 84.000 €; DGOS, 11.11.11, Provincie Limburg
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De oostelijke kuststad Toamasina – of Tamatave zoals de Fransen haar graag blijven noemen – heeft heel wat 
troeven als economische motor voor geheel Madagaskar: een belangrijke haven, uitvalsbasis tot toeristische 

pleisterplekken, een hinterland met attractieve landbouwproductie en -recentelijk ontwikkeld- relatief 
belangrijke mijnbouw. Geen wonder dus dat de stad groeit – ze telt nu al bijna 300.000 inwoners; met alle 

uitdagingen inbegrepen op het vlak van basisdiensten, habitat en sociale organisatie.
Het publieke water- en elektriciteitsbedrijf JIRAMA heeft niet de middelen om in de armere buitenwijken te 

investeren. Vlak aan de kustlijn, met een ondiepe watertafel en met regelmatige overstromingen,
bieden de traditionele WC-putten geen oplossing. Het jonge stadsbestuur heeft al de handen vol om 

het klassieke centrum proper te houden. Er hangt dan ook een reukje tussen de schamele hutten in de 
buitenwijken van de stad. Dit is niet de plek voor een fris en zorgeloos bestaan !

Wel een reden voor PROTOS om oplossingen te helpen zoeken.
Begin 2009 start dan ook een eerste fase van wat wel eens een stevig engagement kan worden.

Samen met Rotaryclubs uit Brussel en Almere (Nederland), de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
(VMW) en het Vlaams ministerie bevoegd voor Leefmilieu gaan we aan de slag in een VPWvO-

samenwerkingsverband (Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling). In twee wijken komen er water 
en verbeterde toiletten. Met een Malagassische NGO ontwikkelen we een verbeterde aanpak om sanitair 

en verbeterde hygiëne te promoten. Met het stadsbestuur en het waterbedrijf gaan we op zoek naar 
taakverdeling en engagementen voor deze verpauperde buurten.

 VMW gaat na of hier op langere termijn een publiek-publieke samenwerking kansen biedt.
Via de Rotaryclubs rekenen we op de inzet van de Tamataafse klasse om iedereen te

mobiliseren voor eerlijke basisdiensten. Zo kan het beperkt budget van deze eerste fase een hefboom zijn 
naar schoon water en een schonere stad.

Toamasina: samen werken in de stad
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Madagaskar: wijk in Tamatave (Toamasina).
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Internationaal Congres van
PROTOS en haar Partners 

PROTOS in het Zuiden

Sinds 1997 brengt PROTOS haar netwerk van lokale 
partners op regelmatige tijdstippen samen om 
innoverende concepten van een theoretische achter-
grond te voorzien, geleerde lessen en methodieken uit 
te wisselen en gezamenlijke strategieën te ontwikkelen 
om de methodes te optimaliseren en te verspreiden.
Van 22 tot 31 oktober 2008 kwamen meer dan 75 
personen uit 15 verschillende landen samen in Mali 
om zich te verdiepen in de strategische thema’s lokaal 
bouwheerschap, Integraal Waterbeheer (IWB), en 
“glocalisatie”, en om de integratie van de concepten 
hygiëne & sanitatie, gender & empowerment, en leef-
baarheid van drinkwatervoorzieningen te analyseren.

Deelnemers aan het congres waren de kaderleden 
van onze partnerorganisaties, een groot deel van 
de internationale en nationale staf van PROTOS, 
vertegenwoordigers van strategische internationale 
partners (CISV, ICCO, EauVive, SNV) en een vertegen-
woordiging van Malinese burgemeesters en staats-
diensten.

De eerste dag van het congres stond in het teken van 
presentaties van de programma’s van PROTOS en 
partners, om alle deelnemers te laten kennismaken 
met de activiteiten, uitdagingen en perspectieven in de 
verschillende regio’s.

Vervolgens werden specialisten in de thema’s lokaal 
bouwheerschap en IWB uitgenodigd om de mondiale 
tendensen te schetsen en case studies te presenteren. 
Daarna volgden presentaties en debatten over de 
strategieën en ervaringen van PROTOS m.b.t. deze 
thema’s.

Terreinbezoeken
De tweede fase bestond uit terreinbezoeken in 
Bamako, Mopti, en in de binnendelta van de Niger. 
In kleinere groepen bezochten de deelnemers enkele 
realisaties en spraken ze met gebruikersorganisaties en 
gemeentebesturen. Er werd uitvoerig gediscussieerd 
over de toepassing van de strategieën in de Malinese 
context, over de geleerde lessen, en er werden 
aanbevelingen geformuleerd.

In een derde fase maakte een groep per uitwisselings-
thema analyses van de huidige stand van zaken 
binnen elke regio betreffende de uitvoering van de 
strategieën. Er waren discussies over sterke (‘best 
practices’) en minder sterke punten en over het vinden 
van de juiste toepassing binnen de verschillende 
contexten (‘best fits’), en er werden lessen getrokken 
en perspectieven opgesteld.

Mali: slotzitting Congres.
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PROTOS in het Zuiden

“Glocalisatie”
Met een groep “strategische denkers” werd gewerkt 
rond de aanpak met betrekking tot “glocalisatie”: 
Wat zijn de specifieke thema’s waarop PROTOS en 
haar partnernetwerk moeten inzetten op het vlak van 
beleidsbeïnvloeding? Wat is er nodig aan kapitalisatie 
en netwerking om deze thema’s te onderbouwen en op 
de agenda te krijgen? Wat zijn de geschikte fora om dit 
te doen? Wat zijn geschikte allianties om dit efficiënter 
te doen? Hoe wordt het hele proces opgevolgd? 
Dit heeft geresulteerd in een conceptbeleidsnota en 
een plan van aanpak.

Uit de evaluatie van het congres is gebleken dat deze 
uitwisseling uitermate belangrijk is en elkeen “dwingt” 
om stil te staan bij wat onze strategische keuzes precies 
inhouden en hoe ze worden vertaald naar terrein-
activiteiten. Dit is des te meer belangrijk gezien het feit 
dat de terreinequipes meestal hun handen vol hebben 
met de praktische uitvoering van de programma’s, 
en omdat er een vrij hoog verloop is van kaders bij de 
partnerorganisaties en binnen de eigen organisatie.

Mali: groepswerk tijdens het Congres, Kouakourou.

Een ander aspect dat duidelijk naar voor kwam 
tijdens het congres is dat de strategieën per regio 
worden aangepast en toegepast in functie van de 
sociaal-  politieke situatie en de institutionele en 
organisatorische capaciteiten van partners en lokale 
overheden.

Analyse en stappenplan
Een van de aanbevelingen is dan ook dat met gebruik 
van de ervaringen en tools die werden uitgewisseld 
tijdens het congres, er in elke regio een diepgaandere 
analyse wordt gemaakt van de stand van zaken met 
betrekking tot de thema’s en dat er een stappenplan 
wordt opgesteld en uitgevoerd om dit te vertalen naar 
strategieën voor de toekomst.

Binnen elke regio wordt er dus een restitutie 
georganiseerd voor de betrokken actoren die niet op 
het congres aanwezig konden zijn en per land zullen 
er meer operationele keuzes gemaakt worden voor de 
werking, die kunnen worden geïntegreerd in de jaar-
plannen vanaf 2009.
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Educatie en Promotie

PROTOS in het Noorden
Duurzame ontwikkeling is niet alleen een zaak van het Zuiden. Goed en dus rechtvaardig waterbeheer 
is een gedeelde verantwoordelijkheid - denken we maar aan de internationale engagementen zoals de 
Millenniumdoelstellingen en de enorme impact van klimaatverandering op waterbeheer: de voorspellingen
variëren van 24 tot 700 miljoen klimaatvluchtelingen, van wie het grootste deel watervluchtelingen zullen zijn.
Bewustmaking, engagement en politieke verantwoordelijkheid zijn dan ook domeinen waarop PROTOS actief is 
vanuit het thema ‘water en ontwikkeling’.

Lessenpakket ‘Troubled Waters’

PROTOS in het Noorden

Eind januari 2008 rolde het educatieve pakket 
‘TROUBLED WATERS’ van de persen, bedoeld voor 
leerlingen van de tweede en derde graad middelbaar 
onderwijs. PROTOS ontwikkelde dit pakket in samen-
werking met GREEN. Water dient hier als inrijpoort om 
de wereld dichtbij en verder af te verkennen: wonen er 
watervluchtelingen in mijn straat? Wat zijn waterarmen 
en waarom zijn ze er? Hoe komt het dat er niet overal 
waterleidingen liggen?

Het pakket biedt lesaanzetten voor alle vakgebieden 
(wetenschappen, talen, godsdienst/zedenleer, 
geschiedenis, project algemene vakken, 
aardrijkskunde,…) uit alle richtingen (TSO, BSO, 
ASO, KSO).  Bovendien komt een ruime waaier 
aan werkvormen aan bod zoals rollenspel, digitaal 
opzoekingswerk, discussiethema’s, quiz, tekstanalyse,… 
Bij de inhoudelijke uitwerking is eveneens aandacht 
gegaan naar de eindtermen die per activiteit worden 
opgesomd. Daardoor is TROUBLED WATERS een 
uitstekend instrument geworden om met verschillende 
leerkrachten een watertraject uit te tekenen. 
Heel concreet bevat het TW-pakket: een handleiding 
voor de leerkracht,  werkbladen voor de leerlingen, 
een vlot lezende inleiding tot de wereldwater-
problematiek onder de titel ‘Alle water van de wereld’, 
een dvd met 2 filmpjes, 48 foto’s van Dieter Telemans 
die inzoomen op verschillende wateruitdagingen en 5 
posters.
Via onder meer educatieve tijdschriften en beurzen, de 
informatieve workshop ‘Halte: Water’, Kleur Bekennen 
en Milieuzorg op School (MOS) en het project ‘Bruggen 
naar Istanbul’, wordt dit pakket in de vitrine gezet.
Dit alles zorgde ervoor dat eind december 2008 het 
400ste Nederlandstalige en het 200ste Franstalige 
pakket de deur uit ging.

Troubled Waters: educatief materiaal.
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PROTOS in het Noorden

Het gebeurt heel vaak - gelukkig - dat PROTOS zich 
aan een geïnteresseerd publiek mag voorstellen. 
Tot nog toe gebruikte PROTOS daarvoor Powerpoint-
voor stellingen. De droom om de aanpak en de visie 
van PROTOS in de verschillende partnerlanden in 
het Zuiden via een film over te brengen, bestond al 
geruime tijd. De droom werd in 2008 eerst omgezet in 
2 verschillende uitgeschreven scenario’s.
Het PROTOS-congres van eind oktober in Mali vormde 
een mooie gelegenheid om verschillende partners en 
medewerkers voor de lens te halen en te interviewen. 
Daarenboven konden enkele water programma’s 
van PROTOS in deze regio (Mali en Benin) in de 
schijnwerpers gezet worden. 
Uit 2 andere partnerlanden, Haïti en Ecuador, kwam 
bestaand beeldmateriaal en in november-december 
werd al dit materiaal tot twee films gemonteerd.
De jongerenfilm zoomt in op drinkwater, gezondheid 
en hygiëne en op water voor de landbouw, en koppelt 
er responsabilisering en verzelfstandiging aan.
De film voor de wateractoren bouwt verder op deze 
elementen en onderlijnt het belang van decentralisatie 
in het waterbeheer, en geeft duiding dat Integraal 
Waterbeheer een allesomvattend kader is in de 
PROTOS-aanpak. Hoe dan ook: PROTOS beschikt 
in 2009 over een nieuwe tool om haar werking te 
illustreren.

Rollenspel over voedsel
in Gent = ‘KRAS’
Breng 100 Gentse scholieren uit 9 verschillende scholen 
samen. Zorg via jeugddienst Globelink voor een stevig 
inhoudelijk dossier, in 2008 over het thema ‘voedsel’ 
(elk schooljaar is er een andere insteek). Laat in de 
bundel verschillende facetten aan de orde komen zoals: 
hoe zorgen voor een betere land bouw productie? Hoe 
zorgen voor een betere welvaart? Hoe draag je bij tot 
voedselsoevereiniteit? Moet er geproduceerd worden 
voor de export of voor de eigen maag? Fastfood 
of slowfood? Werk hierbij minstens 9 rollen heel 
zorgvuldig uit voor Monsanto, de VS, Brazilië, Carrefour, 
VELT, Greenpeace, de Europese Unie, MacDonald’s en 
VE-FIAN met verwijzingen naar het internet. Laat een 
paar groepen scholieren vanuit de rol die ze hebben 
gekozen een inhoudelijk voorstel (= motie) lanceren 
en op voorhand naar de andere deelnemers opsturen. 
De andere scholieren kunnen dan vanuit hun rol het 
voorstel amenderen (van verfijnen tot afschieten). Het 
resultaat is een snedig rollenspel voor 16-plussers over 
een mondiaal thema. Dit is KRAS: de nieuwe naam voor 
het scholierenparlement. De cel mondiale vorming 
van PROTOS leidde in Gent al voor de 8ste keer als 
voorzitter dit rollenspel.

Voor PROTOS is de begeleiding van dit scholieren-
parlement niet alleen een manier om met jongeren 
een problematiek vanuit een globaal perspectief te 
analyseren, maar ook om systematisch contacten te 
onderhouden met Gentse leerkrachten die voeling 
hebben met mondiale thema’s uit de Noord-Zuid-
problematiek.

Mali: filmploeg aan het werk.

PROTOS tijdens KuTunKa, samenwerking met Gentse Feesten.

Een film van PROTOS over PROTOS
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PROTOS in het Noorden

In 2006 formuleerde de cel mondiale vorming van 
PROTOS in haar actieprogramma enkele krachtlijnen 
voor de organisatie van een Jongerenwaterforum. 
Op de eerste editie - die plaatsvond in maart 2007 
met de naam ‘TROUBLED WATERS’, en waarbij 
jongeren in dialoog gingen met senatoren - werd 
positief teruggekeken. De aanleiding voor een 2de 
Jongerenforum was het 5de Wereldwaterforum in 
maart 2009 in Istanbul. Zou PROTOS geen Belgische 
jongerendelegatie naar Turkije kunnen begeleiden? 
Waarom dit niet inbedden in een 2de Jongerenwater-
forum? De PROTOS-partner GREEN wilde opnieuw mee 
in de boot stappen. Stilaan kreeg het concept diepte 
en vorm. PROTOS klopte aan bij sponsors zoals ARGUS, 
het Prins Filipfonds en de provincie Oost-Vlaanderen 
en het project kreeg de definitieve titel: ‘Bruggen naar 
Istanbul’. De kerndoelstelling was het bewerkstelligen 
van een groter bewustzijn rond water bij Vlaamse, 
Waalse en Brusselse jongeren, leerkrachten en politici.

In mei 2008 stuurde PROTOS een weblog de Vlaamse 
wereld in waarin het 2de Jongerenwaterforum werd 
aangekondigd met een internationaal luik in Turkije. 

Het project ‘Bruggen naar Istanbul’

Volgende thema’s werden toegelicht: gebrek aan 
water en armoede, klimaatverandering, sensibilisering, 
water als mensenrecht en solidaire financiering. 
Leerkrachten kregen begin juni per e-mail een 
uitnodiging om zich met een delegatie van de klas in 
te schrijven. In september volgde een herhaling van 
deze oproep. Ondertussen legden PROTOS en GREEN 
in Brussel contacten met leden van de werkgroep 
‘Parlementairen voor de Millenniumdoelstellingen’ en 
van de gemengde commissie ‘Globalisering’.
Nieuw was dat dit project ook in verschillende Frans-
talige scholen aan bod kwam: de scholenwerking 
van PROTOS beperkt zich niet langer meer tot 
Vlaanderen. Terwijl ze met veel belangstelling uitkeken 
naar de interviewverslagen die de deelnemers 
ter voorbereiding moesten afnemen, zetten de 
organisatoren de praktische organisatie op punt in 
functie van de 5 thema’s en maakten ze afspraken 
met de protocollaire en technische diensten van het 
Parlement. ‘Bruggen naar Istanbul’ stond op de rol 
voor 13 februari 2009, dit keer in het halfrond van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers!

Brussel: Jongerenwaterforum in de Senaat.
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PROTOS in het Noorden

2008 werd ook gekenmerkt door de eerste concrete 
stappen die PROTOS zette richting de Frans talige 
gemeenschap. Deze strategische beslissing werd 
ingegeven om één van de voornaamste doelstellingen 
van de Noordwerking te kunnen verwezenlijken, nl. 
‘water’ hoger op de Belgische politieke agenda krijgen, 
zowel federaal als regionaal. Het uiteindelijk doel is de 
mensen tot inzicht te brengen dat meer investeringen 
nodig zijn in  water in ontwikkelingslanden, en dat water 
een transversaal thema moet worden in alle Belgische 
samenwerkingsakkoorden. Om deze missie van PROTOS 
te laten doordringen in het huidige institutionele 
staatsbestel wil PROTOS werken aan educatie en 
bewustwording in scholen, bij de wateractoren en 
de verantwoordelijken van de 4 beleidsniveaus, het 
federale en de 3 regionale.
2008 stond vooral in het teken van de voorbereiding. 
Zo was er de vertaling en aanpassing van de bestaande 
pedagogische methodieken, na een analyse van de 
interesses van de Franstalige doelgroep voor educatie. 
PROTOS maakte ook een stappenplan voor het vinden 
van (een) Franstalige partner(s). Immers, net zoals in 
het Zuiden, verkiest PROTOS een samenwerking boven 

het louter individueel bezig zijn. Dit biedt perspectieven 
en voordelen zoals het openen van en toegang 
krijgen tot netwerken en kennis van anderen. Ook 
stimuleert het synergie, wat leidt tot een groter effect 
met beperkt ingezette middelen. De zoektocht naar 
geschikte partners staat dus centraal in de ‘benadering 
van Franstalig België’. Een stuur groep, samengesteld 
uit een aantal personen die de Franstalige 
ontwikkelingssamenwerkingsector goed kennen, 
adviseerde PROTOS in haar opties en benadering. Op 
basis van hun suggesties kon PROTOS de criteria voor 
het vinden van geschikte partners verfijnen.
Wat opgestart is in 2008, zal een concrete toepassing 
vinden in 2009. De aangepaste educatieve pakketten 
zullen gebruikt worden in de scholen van de Franstalige 
gemeenschap, en de relatie die PROTOS aanging met 
een aantal Waalse ontwikkelingsactoren, zal resulteren 
in enkele concrete projecten.
Van 2008 tot 2013, van Noord naar Zuid, van regionaal 
naar federaal, zal water een prioriteit in de politieke 
agenda’s worden!

‘Van Noord naar Zuid… in België’: contacten en netwerken in de
 Franstalige gemeenschap

Het vormingspakket PALANKA is nu ook beschikbaar in het Frans.
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PROTOS in het Noorden

Samenwerkingsverbanden en 
netwerken in België

VODO werkgroep klimaat: politieke actie die aanzet 
tot versnelde maatregelen tot ‘mitigatie’ en ‘adaptatie’ 
en met speciale aandacht voor de gevolgen van de 
klimaats verandering op de ontwikkeling van het 
Zuiden.

CNCD Groupe Eau & Développement: politieke actie 
om water hoger op de Belgische politieke agenda te 
krijgen, drinkwater als recht in de grondwet te krijgen, 
en aan te zetten tot meer gedecentraliseerde solidaire 
financiering voor water in het Zuiden.

11.11.11 - De koepel van de Vlaamse Noord-
Zuidbeweging: gezamenlijke politieke actie rond 
ontwikkeling van het Zuiden en het sensibiliseren van 
het brede publiek voor eerlijker Noord-Zuidrelaties.

Coprogram: de federatie van Vlaamse NGO’s.
PROTOS is lid van de Raad van Bestuur, en van 
de werkgroepen financieel beheer, Belgisch 
OverlevingsFonds, mondiale vorming en 
‘transparantie’, die werkt aan meer en betere 
communicatie over de vele goede acties die binnen de 
sector gebeuren.

Pleitbezorging doe je niet alleen, maar in een netwerk. 
De actieve deelname aan en ook sturing van een aantal 
netwerken en platformen in België zijn erop gericht 
dat de netwerken inhoudelijk PROTOS voeden en ook 
omgekeerd. Tevens proberen we ervoor te zorgen 
dat de acties en resultaten van deze netwerken de 
doelstellingen van de Noordwerking van PROTOS ten 
goede komen, of dat het platform een ‘vector’ is die 
het gedachtegoed van PROTOS mee uitdraagt.

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling 
(VPWvO): Het VPWvO wil een Vlaamse bijdrage leveren 
tot het behalen van de Millenniumdoelstelling 7 
rond drinkwater en sanitatie, door het promoten van 
samen werkingsverbanden met solidaire financiering, 
overdracht van kennis en expertise, en communicatie 
over de gezamenlijk uitgevoerde waterprojecten 
als componenten van het partnerschap. ‘Water 
en ontwikkeling’ komen hierdoor ook hoger op de 
Vlaamse politieke agenda.

Kauri: lerend netwerk en kenniscentrum dat de dialoog 
tussen bedrijven en NGO’s stimuleert rond de thema’s 
duurzame ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en ethisch ondernemen. De thematische 
Kauri-workshop rond duurzaamheidrapportering 
bijvoorbeeld was voor PROTOS een uitstekende 
inspiratie bron om naar een ‘integraal jaarverslag’ te 
evolueren.

Corporate Funding Programme (CFP): dialoog en 
samenwerking tussen bedrijven en NGO’s met 
motivatie tot mecenaat van de bedrijven voor 
duurzame socio-economische ontwikkelingsprojecten 
in het Zuiden van de leden-NGO’s.
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PROTOS in het Noorden

Vrijwilligerswerking
Het vrijwilligerskorps van PROTOS groeide aan tot een 
100-tal actieve leden. Elk in hun ‘discipline’ leveren de 
vrijwilligers een zeer gewaardeerde bijdrage aan de 
PROTOS-werking en helpen ze mee aan de uitstraling 
van PROTOS naar de overheden, de watersector en de 
familie- en kennissenkring.

Stages
De cel mondiale vorming begeleidt elk jaar 1 of 2 
studenten van de richting ‘sociale wetenschappen’ in 
hun verplichte stage.
De Zuiddienst begeleidt af en toe studenten die een 
thesis maken over een onderwerp dat zowel voor hen 
als voor PROTOS een ‘win’ oplevert.

Coalitie 2015, de Tijd Loopt

In 2005 besloten 21 NGO’s van de Noord-Zuidbeweging gedurende de volgende 10 
jaar de krachten te bundelen rond de Millenniumdoelstellingen (MDG, Millennium 
Development Goal). Vanuit één groot ontwikkelingsverhaal, en in een vernieuwde 
combinatie van onderlinge afstemming, taakverdeling en samenwerking willen 
ze komen tot het sensibiliseren van het brede publiek, tot een maatschappelijk draagvlak en tot een vergrote 
politieke slagkracht voor ontwikkelingssamenwerking. In 2005 was het concept ‘VN-Millenniumdoelstellingen’ 
slechts bij 5% van de Vlaamse bevolking bekend. Na de eerste grote gemeenschappelijke campagne - de clickspot 
met de BV’s in witte trui - steeg dit tot 39%! Na 4 campagnes die telkens een deelaspect van de MDG’s behandelen, 
is de naambekendheid wat gedaald. In 2010, halfweg de periode, volgt een tweede reeks acties om de status van 
dit wereldomvattend streven bij het brede publiek kenbaar te maken. PROTOS werkt mee aan de voorbereiding 
van een groots evenement, samen met de andere leden van de coalitie: Oxfam WW, Oxfam Solidariteit, 
Vredeseilanden, Broederlijk Delen, Wereldsolidariteit, FOS, TRIAS, Caritas, Plan België, Volens, Studio Globo, 
Bevrijde Wereld, Intal, Wereldmediatheek, Djapo, Vlaams Guatemala Comité, Wereldcentrum vzw, KBA, Globelink, 
Memisa en de koepel 11.11.11.
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Kennisbeheer en Pleitbezorging

PROTOS kon in 2008 toegang tot zuiver water geven 
aan ongeveer 120.000 mensen: een wereld van verschil 
voor elk van hen. Die inzet spaarde waarschijnlijk 20 tot 
30 mensenlevens, minstens 1 miljoen volle werkdagen 
waterhalen, en leverde een macro-economische return 
op van meer dan 50 miljoen EUR!(*)

Toch blijft dit een druppel op een hete plaat als je 
weet dat er wereldwijd elke dag 280.000 mensen 
bij komend moeten worden bevoorraad als we 
de Millenniumdoelstelling willen halen! Ervoor 
zorgen dat onze projecten nieuwe concepten en 
methodes helpen ontwikkelen, de ervaringen 
en lessen uit onze projecten kenbaar maken bij 
andere ontwikkelingsorganisaties, partners in het 
Zuiden samenbrengen en laten leren, bij politici en 
(inter)nationale organisaties opkomen voor meer 
solidariteit en goed bestuur binnen de inter nationale 
samenwerking en het waterbeheer in het bijzonder: 
dat zijn de hefbomen waarop PROTOS drukt en die zo 
nog meer verschil maken.

Kennis maken
In de partnerlanden werd in 2008 opnieuw sterk 
gezocht naar modellen van goed bestuur voor 
water voorraden en waterdiensten. De rol van lokale 
autoriteiten en georganiseerde watergebruikers staat 
hierin centraal. Er komt ook meer aandacht voor 
‘boven-lokale’ concepten omdat niet elk dorp of elke 
gemeente zelfstandig kan instaan voor de organisatie 
van de sector. Enkele evaluaties door externe deskun-
digen – zoals onder meer Hydroconseil in Benin 
– tonen objectief de lessen uit onze ervaringen.
De samenwerking met Belgische private en publieke 
water actoren, en de inzet van enkele vrijwillige 
professionals lieten toe om vernieuwingen in te 
brengen, onder meer rond GIS en mathematische 
modellen.

Kennis delen
Binnen het netwerk van PROTOS en haar partner-
organisaties gingen kennis en inzichten rond dank   zij 
5 publicaties van ‘PROTOS en Marche’, het intranet 
en de bibliotheerk op de website en meerdere 
uit wisselingsateliers in de partnerlanden, zonder 
natuurlijk het internationale partnercongres te 
vergeten (zie p. 26).
Voor een breder of gespecialiseerd publiek zijn er de 
eigen publicaties, een vraag- en antwoorddienst die in 
2008 een veertigtal mensen of organisaties kon verder 
helpen rond hun watervragen, en het documentatie-
centrum in Gent dat nu ook deels digitaal beschikbaar 
is gesteld.

Pleitbezorging
In 7 van de 9 partnerlanden speelt de PROTOS-
vertegenwoordiging een actieve rol in nationale plat-
formen of netwerken rond water. Baanbrekend waren 
daarbij het voorbije jaar: het Blauwe Boek in Benin, 
het methodologisch handboek en de goedkeuring van 
de nieuwe waterstrategie in Haïti waar PROTOS al 
een generatie lang voor opkomt, de inclusie van de 
door PROTOS ontwikkelde modellen voor ruraal water-
beheer in de nieuwe Ecuadoraanse wetgeving…
Om internationaal een stem te hebben, is samen-
werking nog meer nodig. Het Internationaal 
Secretariaat voor het Water en enkele Europese NGO’s 
zijn onze medestanders. Internationale solidariteit, 
goed bestuur, zeggenschap voor lokale overheden en 
civiele maatschappij zijn de boodschappen. Trend ver-
schuivingen zijn traag maar duidelijk: de EU start met 
een nieuwe Water Facility, op het 5de WereldWater-
Forum zijn er aparte sessies voor lokale besturen, 
alsook over het Recht op Water, het model van publiek-
publieke samenwerking binnen de water sector wordt 
nu ook door enkele VN-organisaties opgenomen…

Kennisbeheer en Pleitbezorging

(*) Extrapolaties uit wetenschappelijk onderbouwde impactstudies zoals die van de OESO.

Kennis(sen) maken en delen voor
een grotere impact
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Enkele publicaties, studies en rapporten van PROTOS:
- Livre Bleu Bénin
- Klimaat, Water & Ontwikkeling
- Water en landbouw in een internationaal perspectief
- Slagen in het Water?
- 20 jaar in het water
- HaaTweeOoh Jeugdwaterboek

Meer info over deze publicaties op de website:
www.protosh2o.org > water in de wereld > publicaties 

of www.protosh2o.org > water in de wereld > studies en rapporten

Klimaat, Water & Ontwikkeling

Eind 2007 startte PROTOS met het verzamelen van informatie én 
vrijwilligers voor de nieuwe brochure: Klimaat, Water & Ontwikkeling.
Dit onderwerp trok PROTOS aan om verschillende redenen.

 Volgens het rapport van het internationaal klimaatspanel (IPCC) zullen de meeste gevolgen van 
klimaatsopwarming direct gelinkt zijn aan water: overstromingen, droogtes,… maar ook indirect: epidemies, 
hongersnood, bosbranden, verlies van biodiversiteit,…

 De klimaatsopwarming dreigt de al bestaande ongelijkheid tussen Noord en Zuid te versterken. 
Immers: de tegenstelling Noord-Zuid is er ook één van Rijk-Arm en Koud-Warm. De geïndustrialiseerde en 
groeilanden liggen aan de basis van het klimaatsprobleem (CO2- en CH4-uitstoot), doch de gevolgen zullen 
het hardst zijn voor de landen in het Zuiden, waar waterbeschikbaarheid de beperkende factor is.

 Bij onze partners in het Zuiden bestaan veel vragen over ‘klimaatsopwarming’: de informatie hierover is 
in vele landen beperkt. Voor ons doelpubliek in België is het vooral van belang de Noord-Zuid-link en onze 
verantwoordelijkheid toe te lichten.

Samen met een 10-tal vrijwillige medewerkers, kwam een brochure tot stand met 3 grote delen:

 Klimaatsverandering kort: welke zijn de broeikasgassen en hoe zit dit proces in elkaar? 
Wat kunnen we doen en wie moet de verandering in gang zetten? Hoe bereken je de ecologische 
voetafdruk? Wat zijn de ‘Kyoto-akkoorden’ en waar staan we anno 2008?

 Huidige waterproblemen en verhoogde kwetsbaarheid in het Zuiden door de 
klimaatsverandering: veel lokale bevolkingsgroepen ondervinden enkel de nadelen van de 
globalisering en zijn nog niet eens in staat om hun meest elementaire levensbron - water – te 
beheersen. Dit alles wordt toegelicht voor een aantal landen waar PROTOS actief is.

 Aanpassingsprogramma’s en Integraal Waterbeheer (IWB): overheden en internationale 
organisaties moeten het Zuiden de kans geven zich aan te passen. Daarom stelden veel landen 
in het Zuiden ook een Actieplan op voor aanpassing, waarin de waterproblematiek vrij veel 
voorkomt. Integraal Waterbeheer (IWB) is één van dé instrumenten om aanpassingsmaatregelen 
te nemen die de schade aan mens en natuur zouden moeten kunnen beperken. PROTOS gebruikt 
al sinds 2003 het concept IWB als referentiekader voor haar acties en toont aan hoe de toepassing 
ervan (lokaal/regionaal) effectief kan bijdragen tot duurzame ontwikkeling.

De brochure doet een oproep tot een grensoverschrijdende solidariteit voor duurzame ontwikkeling…

Klimaat, Water
& Ontwikkeling
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Maatschappelijk en Milieuverslag
Voorwoord
De in 2007 ingeslagen weg wordt in 2008 uiteraard verder gezet: PROTOS rapporteert volgens GRI-3 (Global 
Reporting Initiative) met het instapniveau-C “self declared”; dit is zonder een externe audit op dit gedeelte.
Dit verslag is beperkt tot de activiteiten van de hoofdzetel PROTOS Gent.
De voorbereidende stappen zijn genomen om vanaf volgend jaar te kunnen rapporteren over geheel PROTOS 
met de zetel in Gent, één antenne, de 6 regionale kantoren en de activiteiten in de 9 landen.
Het GRI-Overzicht op p. 49 geeft aan op welke pagina de informatie over de gekozen GRI-indicatoren zich bevindt.

Vooruitlopend op de komst van de GRI NGO-sector-supplementen die begin 2010 zullen gepubliceerd worden, 
wordt een hoofdstukje “maatschappelijke impact” toegevoegd met een summiere behandeling van de indicatoren 
SO1 en SO5.

Verklaring van de voorzitter van PROTOS geformuleerd in juni 2007 i.v.m. duurzame ontwikkeling van onze 
organisatie: “PROTOS vzw wenst zich niet alleen in te zetten voor een duurzaam waterbeheer, maar wil in haar 
opereren streven naar verbetering van de duurzaamheid van haar acties, en wil over haar werking transparant 
verslag uitbrengen. Zo zal PROTOS vanaf 2011 haar vliegtuigemissies met 100% compenseren door integratie 
van CO2-compenserende maatregelen in haar eigen ontwikkelingsprogramma’s, en de andere emissies 
per VTE met 20% reduceren tegen 2011.”

Organisatieprofiel
2.1 t/m 2.8  Zie GRI-Overzicht p. 49 als leidraad.
2.9 Tijdens de verslagperiode was er een significante verandering wat betreft de gehuurde locatie: 

per 1 maart trok PROTOS in een nieuw huurpand in de Flamingostraat 36 te Gent.
2.10 PROTOS ontving tijdens de verslagperiode een eervolle vermelding op p. 9 in het “Rapport van de jury voor 

het beste duurzaamheidsverslag 2007”, Prijs 2008 van het IBR-IRE, Instituut van Bedrijfsrevisoren.

Verslagparameters
3.1 Dit jaarverslag slaat op de periode 1/1/2008 - 31/12/2008.

3.2 Het vorige jaarverslag werd gepubliceerd n.a.v. de Algemene Vergadering (AV) van 21/06/2008.

3.3 PROTOS brengt elk jaar een jaarverslag uit met zijn AV in de maand juni.

3.4 Contactpunt voor dit verslag: zie onderaan p. 49.

3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag.
De PROTOS-stafvergadering heeft de inhoud van het jaarverslag voorgesteld.  Hierbij werd in eerste instantie 
rekening gehouden met de feedback die institutionele en medefinanciers van onze programma’s verwachten; 
zij kunnen lezen wat met hun subsidies en fondsen is gerealiseerd. De Raad van Bestuur (RvB) keurde het overzicht 
2008 en de uitdagingen voor 2009 goed. Samen met een tweetal andere ontwikkelings-NGO’s hebben wij in 2007 
bepaald welke GRI-criteria wij behandelen om tot een C-niveau te komen. Wij menen dat dit de transparantie van 
onze informatie naar onze belanghebbenden (medewerkers, vrijwilligers, partners, sponsors,…) ten goede komt.

3.6  Afbakening van de reikwijdte van het verslag.
a. Het activiteitenverslag behandelt de wereldwijde werking van PROTOS.
b. Het financieel gedeelte is dit jaar voor het eerst volledig geconsolideerd: het weerspiegelt PROTOS wereldwijd.
c. Het maatschappelijk en milieurapport volgens GRI C-niveau slaat, net zoals in 2007, enkel en alleen op de 

activiteiten van de hoofdzetel in Gent.

3.7 Specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag: zie 3.6.

3.8 Basis voor verslaggeving die de vergelijkbaarheid tussen de verschillende verslagperioden aanzienlijk 
beïnvloedt.

In 2007 en tot eind februari 2008 huurde PROTOS een kantoor in de Limburgstraat 62. 
Eind februari 2008 werd verhuisd naar een ander gehuurd kantoor in de Flamingostraat 36 te Gent, 
hetgeen de milieuresultaten voor kantoor en woon-werkverkeer wijzigt.
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3.9 Technieken en berekeningsgrondslagen.
Voor de berekening van de CO2-uitstoot van het kantoor werd gebruik gemaakt van de ECOLIFE-module die in op-
dracht van de Bond Beter Leef milieu werd ontwikkeld. Wij danken hierbij de BBL voor het feit dat wij daarvan gratis 
gebruik mochten maken. Voor de berekening van de CO2-emissie voor vluchten is overgestapt op de methode van 
CompenCO2, die strengere criteria gebruikt dan het meer commerciële Greenseat. CompenCO2 hanteert bereke-
ningsmethodes die de volledige impact van een vlucht in kaart brengen (“well to wheel”) en compenseert alleen 
CDM-projecten (Clean Development Mechanism) van de “Gold standard”, het liefst in Afrika. Het is dan ook perti-
nent dat PROTOS als NGO in duurzame ontwikkeling kiest voor deze methodiek. Zie www.CompenCO2.be. De totale 
CO2-uitstoot van de vluchten in 2007 is herrekend met een gemiddelde omslagfactor van 1.64.

3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformulering van eerder verstrekte informatie: zie 3.9
wat betreft de vliegtuigemissies 2007.

3.11 Significante verandering t.o.v vorige verslagperiode qua meetmethoden: zie 3.9.

3.12 GRI-Overzichtstabel met overzicht van de behandelde indicatoren: p. 49.

Bestuur, verplichting en betrokkenheid
4.1  Bestuursstructuur.
PROTOS is een vzw, met als hoogste bestuursorgaan de Algemene Vergadering (AV). De AV bestaat uit werkende 
leden met stemrecht, en toegetreden leden die werkend lid worden nadat ze betrokkenheid hebben vertoond 
gedurende 2,5 jaar. De AV stelt de Raad van Bestuur (RvB) aan, en keurt de jaarrekeningen goed tijdens
de statutaire vergadering van juni, geeft tevens kwijting aan de bestuurders, en keurt de begroting goed
tijdens de vergadering van december.
De RvB zet de krijtlijnen voor de toekomst uit, die dan door het directieteam en de staf uitgevoerd worden.
De RvB komt 5 à 6 maal per jaar samen. Hij wordt ondersteund door een Financiële Commissie, die 4 maal per jaar 
samenkomt om de budgetten vast te leggen, en de bestedingen versus de budgetten te controleren, en hierover 
rapporteert aan de RvB.
De voorzitter zit zowel de AV als de RvB voor.
Alle politieke strategieën, richtlijnen en werkprocedures zijn vastgelegd in het “Vademecum”, dat gekend is
door alle medewerkers. Dit Vademecum borgt zowel de inhoudelijke werking, als de manier waarop fondsen mogen 
besteed worden.
4.2 De voorzitter van de vzw is een onafhankelijke en onbezoldigde vrijwilliger, die geen mandaat heeft binnen de 

operationele werking van de organisatie. 

4.3 Aantal onafhankelijken/ niet-leidinggevenden van het hoogste bestuursorgaan.
Er zijn 98 leden in de AV, waarvan 6 tevens werknemer van PROTOS zijn, en 2 daarvan een leidinggevende rol 
invullen. In de RvB zetelen 11 leden: zij zijn allen totaal onafhankelijk en onbezoldigd.
Geen van hen heeft een leidinggevende functie binnen de organisatie. Zie organigram p. 48.

4.4 Aanbevelingen of medezeggenschap op het hoogste bestuurslichaam.
De medewerkers van PROTOS hebben mede zeggen schap:

- via de diensthoofden en de directeur die dagelijks aanspreekbaar zijn;
- via de wekelijkse stafvergadering;
- via de personeelsdienst;
- op de jaarlijkse evaluatie- en planningsvergadering.

4.13 Lidmaatschappen / belangenorganisaties: zie p. 32-34.

4.14 Overzicht relevante belanghebbenden: de institutionele en medefinanciers (zie p. 46-47),
onze vrijwilligers, onze medewerkers, en onze partners uit het Zuiden.

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden.
Het proces voor het bepalen welke groepen belang hebbenden wij hebben geselecteerd, werd door de 
stafvergadering vastgelegd, en bekrachtigd door de RvB. PROTOS houdt zich altijd aanbevolen haar werking
en dit jaarrapport verder toe te lichten aan andere belanghebbenden of belangengroepen die zich aandienen.

Maatschappelijk
SO1    Effectiviteit van de programma’s: p. 11.
SO5 Deelname aan standpuntbepaling publiek beleid en lobbying: p. 14, 20, 23, 30, 32-34.
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Milieu-indicatoren
Deze indicatoren zijn enkel van toepassing op de hoofdzetel PROTOS Gent.

GRI code Beschrijving Eenheid 2008 2007 2008 2007

EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen per VTE per VTE
Kopieerpapier * kg 377 504 29 43
Papier voor brochures en jaarverslag kg 467 345
Toners
Kleurenprinter stuks 4 15 0,3 1,3
Zwart stuks 9 14 0,7 1,2

EN3 Direct energieverbruik van primaire energiebronnen per m² per m²
Kantooroppervlak * m² 380 460
Gas voor verwarming KWh 11.743 35.721
Mazout voor verwarming * l 6.000 1.149
Electriciteit voor gebouw KWh 4.961 11.547 13,05 25,10

* = tot 28/2 in Limburgstraat 62, vanaf 1/3 nieuw kantoor Flamingostraat 36

EN4 Indirect energieverbuik van primaire energiebronnen per VTE per VTE
woon-werkverkeer auto km/jr 40.353 65.636 3.057 5.562
woon-werkverkeer trein km/jr 95.152 62.224 7.208 5.273
woon-werkverkeer fiets km/jr 4.304 4.231 326 359
woon-werkverkeer tram km/jr 230 2.701 17 229

Dienstverkeer
  met auto km/jr 14.359 13.847 1.088 1.173
  met trein - bus km/jr 15.585 7.969 1.181 675
  dienstverkeer vliegtuig km/jr 265.559 269.960 20.118 22.878

EN8 Totale wateronttrekking per VTE per VTE
Water voor gebouw m³ 96 66 7,3 5,6

EN16/17 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen kg CO2 kg CO2
Gebouw 
  gas KWh 11.743 35.721 2.545 7.741
  mazout l 6.000 1.149 17.610 3.372
  elektriciteit KWh 4.961 11.547 3.740 8.706
Woon-werkverkeer
  woon-werkverkeer auto km/jr 40.353 65.636 11.904 19.363
  woon-werkverkeer trein km/jr 95.152 62.224 8.985 5.876
  woon-werkverkeer fiets km/jr 4.304 4.231 60 59
  woon-werkverkeer tram km/jr 230 2.701 22 255
Dienstverkeer
  met auto km/jr 14.359 13.847 4.236 4.085
  met trein - bus km/jr 15.585 7.969 1.472 753
  dienstverkeer vliegtuig ** km/jr 265.559 269.960 96.100 87.380
Papier kg 844 849 2.972 2.989

Totaal CO2-uitstoot 149.646 140.578

Gemiddelde CO2-uitstoot per VTE 11.337 11.913

                 ** = bevat de vluchten van PROTOS Gent personeel alsook van experten in opdracht van PROTOS Gent
                         kg CO2 vliegtuig voor 2007 herrekend volgens CompenCO2-methode met gemiddelde factor 1,64

Totale CO2-uitstoot

2008 2007 % in 2008

Gebouw 23.895 19.819 16,0 %

Woon-werkverkeer 20.971 25.553 14,0 %

Dienstverkeer België 5.708 4.837 3,8 %

Dienstverkeer vliegtuig 96.100 87.380 64,2 %

Papierverbruik 2.972 2.989 2,0 %

149.646 140.578 100 %
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Toelichting bij LA2 Personeelsverloop
De gegevens bevatten 3 terugkerende coöperanten. 
Conform het PROTOS-arbeidsreglement, hebben 
landen vertegenwoordigers die hun contract van 
bepaalde duur niet wensen te verlengen, het recht 
om gedurende een uitloopperiode te werken in de 
Gentse hoofdzetel, die gelijk is aan 1 maand per 
effectief gewerkt jaar in het buitenland. 

Aankoopbeleid
Wat betreft aankoop van dranken en koffie koopt 
PROTOS zoveel mogelijk Fairtrade of bio-dranken 
aan. Bij de intrek in het nieuwe huurpand werd 
bewust gekozen voor tweedehands bureaus en 
kasten: we danken hierbij Plus Uitzendkrachten voor 
het aanbod waarvan wij gebruik konden maken.

Sociale indicatoren
Deze indicatoren zijn enkel van toepassing op de hoofdzetel PROTOS Gent.

GRI code Beschrijving Eenheid 2008 2007

LA1 Personeelsbestand
Gemiddeld aantal werknemers in het lopende jaar
Voltijds aantal 9,4 8,4
Deeltijds aantal 5,7 5
Totaal uitgedrukt in VTE aantal 13,2 11,8
Personen in dienst per 31/12
Voltijds aantal 9 9
Deeltijds aantal 6 5
Totaal uitgedrukt in VTE aantal 13 12,3

LA2 Personeelsverloop
Ingetreden werknemers aantal 7 2
Uitgetreden werknemers aantal 6 1

LA7 Werkverlet
Verlet - ziektedagen - ziekteverzuim dagen/jr 51 57

LA10 Opleiding
Ontvangen training per jaar 
Taalcursussen uren/jr 32 30
Informatica(toepassingen) uren/jr 106 66
Arbeidswetgeving uren/jr 6 2
Vzw-wetgeving uren/jr 0 0
Algemeen uren/jr 36 3
Totaal training uren/jr 180 101

LA13 Samenstelling naar geslacht en beroepscategorie
Personeelsbestand
Man - vrouw per 31/12
Voltijds man aantal 6 6
Deeltijds man aantal 0 1
Voltijds vrouw aantal 3 3
Deeltijds vrouw aantal 6 4
Totaal uitgedrukt in VTE aantal 13 12,3
Per beroepscategorie
Directiepersoneel aantal 1 1
Bedienden aantal 12 11,3
Arbeiders aantal 0 0
Raad van Bestuur
Man aantal 8 7
Vrouw aantal 3 3
Totaal aantal 11 10

Milieu-resultaten nieuw kantoor t.o.v. het vroegere pand
In het nieuwe huurkantoor moet meer gestookt worden (slecht 
geïsoleerd), maar is het elektriciteitsverbruik duidelijk minder 
omdat de verlichting minder in geschakeld is (veel natuurlijke 
lichtinval) en er minder nood is aan stofzuigen. De hogere CO2-
uitstoot door direct energieverbruik wordt gecompenseerd 
door minder indirecte uitstoot voor het woon-werkverkeer: het 
nieuwe pand ligt dicht bij het station wat het gebruik van de 
tram overbodig maakt, en ligt voor de meeste werknemers iets 
korter bij huis dan vroeger.
De drastische vermindering in autogebruik voor woon-werk-
verkeer naar gebruik van trein kwam er dank zij de bewuste 
overstap van enkele personeelsleden: een direct gevolg van 
onze eerste CO2-uitstootanalyse van vorig jaar! Er wordt 
duidelijk ook meer bewust gekozen voor het openbaar vervoer 
voor dienstverkeer (verplaatsing in opdracht van de werkgever).
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Geconsolideerde balans 2008 (in EUR)

Financieel verslag 2008

ACTIVA

2008 2007

Hoofdkantoor

Regionale 
kantoren

(uitz. Haïti)

Eliminaties
tss Hoofd-

 & Regionale 
kantoren

Geconsolideerd
totaal Hoofdkantoor

VASTE ACTIVA 45.152,02 13.772,50 0,00 58.924,52 2% 44.958,23

I. Oprichtingskosten 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Immateriële vaste activa 814,48 0,00 814,48 179,89

III. Materiële vaste activa 37.093,60 4.971,03 42.064,63 2% 34.000,47
     A. Terreinen en gebouwen 30.503,83 0,00 30.503,83 28.614,47
     B. Installaties, machines en uitrusting 4.571,40 132,59 4.703,99 5.204,81
     C. Meubilair en rollend materieel 2.018,37 4.838,44 6.856,81 181,19

IV. Financiële vaste activa 7.243,94 8.801,47 16.045,41 1% 10.777,87

VLOTTENDE ACTIVA 1.830.607,39 947.157,47 -43.097,40 2.734.667,46 98% 2.429.904,03

V. Vorderingen op meer dan één jaar 34.789,36 0,00 -22.394,68 12.394,68 34.789,36
     A. Handelsvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00
     B. Overige vorderingen 0,00
         waarvan niet-rentedragende vorderingen
         of gekoppeld aan lage rente 34.789,36 0,00 -22.394,68 12.394,68 34.789,36

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 474.419,53 173.578,37 -20.702,72 627.295,17 229.130,17
       A. Handelsvorderingen 18.375,44 0,00 18.375,44 1% 19.339,05
       B. Overige vorderingen
           waarvan niet-rentedragende
           vorderingen of gekoppeld aan lage rente 456.044,09 173.578,37 -20.702,72 608.919,73 22% 209.791,12

VIII. Geldbeleggingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IX. Liquide middelen 993.349,62 761.733,42 1.755.083,04 63% 1.890.034,99

X. Overlopende rekeningen 328.048,88 11.845,68 339.894,56 12% 275.949,51

TOTAAL DER ACTIVA 1.875.759,41 960.929,97 -43.097,40 2.793.591,98 2.474.862,26
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PASSIVA

2008 2007

Hoofdkantoor

Regionale 
kantoren

(uitz. Haïti)

Eliminaties 
tss Hoofd-

& Regionale 
kantoren

Geconsolideerd 
totaal Hoofdkantoor

EIGEN VERMOGEN 523.070,57 104.674,80 0,00 627.745,37 22% 506.326,08

I. Fondsen van de vereniging 491.564,97 99.791,47 591.356,44 21% 474.333,91
   A. Beginvermogen 0,00 0,00 0,00 0,00
   B. Permanente financiering 491.564,97 99.791,47 591.356,44 474.333,91

III. Herwaarderingsmeerwaarden 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Bestemde fondsen 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Overgedragen winst 31.505,60 4.883,33 36.388,93 1% 31.992,17
    Overgedragen verlies

VI. Kapitaalsubsidies 0,00 0,00 0,00 0,00

VOORZIENINGEN 256.593,89 50.803,98 0,00 307.397,87 11% 247.222,43

VII. A. Voorzieningen risico’s en kosten 106.593,89 50.803,98 157.397,87 6% 122.222,43

      B. Voorzieningen schenkingen en 150.000,00 0,00 150.000,00 5% 125.000,00
           legaten met terugnemingrecht 

SCHULDEN 1.096.094,95 805.451,20 -43.097,40 1.858.448,75 67% 1.721.313,75

VIII.  Schulden op meer dan één jaar 0,00 22.394,68 -22.394,68 0,00 0,00

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 122.833,16 52.795,25 -20.702,72 154.925,69 234.511,65
     A. Schulden die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 0,00
     B. Financiële schulden 0,00 0,00 0,00 0,00
     C. Handelsschulden 13.841,86 17.459,84 31.301,70 1% 112.136,75
     D. Ontvangen vooruitbetalingen 0,00 0,00 0,00 0,00
     E. Schulden m.b.t. belastingen,
         bezoldigingen en sociale lasten 107.135,83 2.924,15 110.059,98 4% 74.665,45
     F. Overige schulden 1.855,47 32.411,27 -20.702,72 13.564,01 0% 47.709,45

X. Overlopende rekeningen 973.261,79 730.261,27 1.703.523,06 61% 1.486.802,10

TOTAAL DER PASSIVA 1.875.759,41 960.929,97 -43.097,40 2.793.591,98 2.474.862,26
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Geconsolideerde resultatenrekening 2008 (in EUR)

2008 2007

Hoofdkantoor

Regionale 
kantoren

(uitz. Haïti)

Eliminaties
tss Hoofd-

& Regionale 
kantoren

Geconsolideerd 
totaal Hoofdkantoor

I. OPBRENGSTEN 7.625.290,66 4.239.978,44 -4.108.158,47 7.757.110,63 6.610.371,45

I.A. Omzet verkopen 1.238,61 0,00 1.238,61 0% 2.486,94

I.B. Fondsenwerving/Subsidies 7.570.414,67 4.168.310,70 -4.108.158,47 7.630.566,90 6.528.130,89
B.1. Fondsenwerving 1.459.958,19 38.995,21 1.498.953,40 19% 923.670,97
B.2. Subsidies 6.110.456,48 4.129.315,48 6.131.613,49 79% 5.604.459,92

I.C. Diverse opbrengsten 10.761,19 54.531,78 65.292,97 1% 15.590,85

IV. Financiële opbrengsten 42.640,42 14.267,37 56.907,79 1% 59.554,88

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 235,77 2.868,60 3.104,37 0% 4.607,89

II. KOSTEN 7.593.785,06 4.227.283,50 -4.108.158,47 7.712.910,09 6.578.379,28

II.B. Diensten, diverse goederen 319.294,00 385.205,33 704.499,33 9% 5.267.697,95

II. C. Bezoldigingen 1.445.667,12 257.318,74 1.702.985,86 22% 1.238.513,87

II. D. Afschrijvingen 10.862,72 6.811,41 17.674,13 0% 9.980,59

II. F. Voorzieningen 9.371,46 0,00 9.371,46 0% 38.989,62

II. G. Andere bedrijfskosten 5.794.116,87 3.540.590,71 -4.108.158,47 5.226.549,11 68% 0,00

V. Financiële kosten 12.764,50 24.761,91 37.526,41 0% 12.337,53

VIII. Uitzonderlijke kosten 1.708,39 12.595,41 14.303,80 0% 10.859,72

RESULTAAT 31.505,60 12.694,94 0,00 44.200,54 31.992,17

Omrekeningsverschillen 0,00 -7.811,61 -7.811,61 0,00

RESULTAAT 
na omrekeningsverschillen

31.505,60 4.883,33 0,00 36.388,93 31.992,17
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Toelichting bij de jaarrekeningen

1) Na eliminatie van onderlinge transacties. Bv. overschrijvingen door het hoofdkantoor naar de regionale kantoren dienen 
geëlimineerd te worden in de kosten van het hoofdkantoor en in de opbrengsten van de regionale kantoren.

2) De geconsolideerde jaarrekening omvat wel de middelen ontvangen door de hoofdzetel voor het programma in Haïti en de 
overschrijvingen van die middelen door het hoofdkantoor naar het regionaal kantoor in Haïti. Er wordt dus aangenomen dat de 
bestedingen ter plaatse gelijk waren aan de ontvangen middelen.

Inleiding

De jaarrekening van 2008 betreft - voor het eerst - een bijna volledig geconsolideerde jaarrekening: het is 
de optelsom1) van de cijfers van het hoofdkantoor en van 5 van de 6 regionale kantoren van PROTOS, met 
name deze van Benin, Ecuador, de Grote Meren, Madagaskar en Mali. Enkel de cijfers van het regionaal 
kantoor in Haïti ontbreken, omdat we niet tijdig konden beschikken over betrouwbare cijfers2).  Deze 
geconsolideerde jaarrekening is het eindproduct van een proces van interne en externe controles:

- De jaarrekeningen van het hoofdkantoor worden geauditeerd door Clybouw Bedrijfsrevisoren.
- Het hoofdkantoor controleert de boekhouding van de regionale kantoren een eerste maal.

Daarna wordt de boekhouding van elk regionaal kantoor afzonderlijk geauditeerd door een externe 
bedrijfsrevisor.

- Het hoofdkantoor consolideert vervolgens alle jaarrekeningen. Clybouw Bedrijfsrevisoren controleert 
vervolgens de auditverslagen van de regionale kantoren en auditeert ten slotte de geconsolideerde 
jaarrekening.

De geconsolideerde jaarrekening 2008 en het revisoraal verslag hierover werden goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering van 27 juni 2009 en kunnen geraadpleegd worden op de website van PROTOS: 
www.protosh2o.org. De volledige jaarrekening kan ook geraadpleegd worden op de website van de 
Nationale Bank onder het ondernemingsnummer 0417.299.047.

Hieronder geven wij slechts toelichting bij een aantal hoofdlijnen. Meer gedetailleerde uitleg bij de 
jaarrekening van het hoofdkantoor kan verkregen worden bij Katrien Van de Walle, tel. 09/235 25 13. 
Voor meer uitleg bij de cijfers van de regionale kantoren kan u terecht bij Kristien Segers, tel. 09/235 25 16.

Wijzigingen t.o.v. jaarrekening 2007

Wanneer de cijfers van 2008 vergeleken worden met die van 2007, zal een aandachtige lezer vooral bij de 
balans op het eerste gezicht merkwaardige evoluties kunnen vaststellen. De belangrijkste reden hiervoor 
is de volgende: de jaarverslagen van de vorige jaren bevatten enkel de balans en resultatenrekening 
van het hoofdkantoor. De jaarrekening van 2008 daarentegen is een geconsolideerde jaarrekening, met 
uitzondering van de gegevens van het regionaal kantoor in Haïti weliswaar, en geeft een vollediger beeld 
over de financiële situatie van PROTOS.
Het feit dat de jaarrekening van 2008 geconsolideerd is, verklaart dus de evolutie van de balanstotalen van 
2008 in vergelijking met die van 2007. Omdat quasi alle fondsen van de regionale kantoren lopen via het 
hoofdkantoor,  heeft de geconsolideerde aanpak een veel minder grote impact op de totalen van kosten 
en opbrengsten in de resultatenrekening. Wanneer daarentegen de detaillijnen van de resultatenrekening 
van 2008 vergeleken worden met die van 2007, zal de gewijzigde benadering wel weer kunnen opgemerkt 
worden.

Een andere wijziging betreft de boekingswijze van de overschrijvingen van het hoofdkantoor naar de 
regionale kantoren. Tot en met boekjaar 2007 werden die overschrijvingen geboekt onder de rubriek “II.B. 
Diensten, diverse goederen”. Vanaf boekjaar 2008 worden die, op vraag van onze bedrijfsrevisor, geboekt 
onder de rubriek “II.G. Andere bedrijfskosten”.
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Balans

De materiële vaste activa betreffen enkel de goederen aangekocht met eigen middelen van PROTOS.
De investeringsgoederen, die werden aangekocht met programmamiddelen, zitten niet vervat in de balans 
omdat de subsidieverstrekkers verlangen dat deze als kost worden geboekt in het jaar van aanschaf.

De overlopende rekeningen van de activa betreffen vnl. nog te ontvangen projectmiddelen per 31.12.2008, 
die door PROTOS met eigen middelen werden voorgefinancierd.

De overlopende rekeningen van de passiva betreffen vnl. toegekende projectmiddelen, die op 31.12.2008 
nog niet besteed werden en worden overgedragen naar 2009.

Resultatenrekening

Het geconsolideerd resultaat van 2008 (incl. omrekeningsverschillen eigen aan de consolidatie) bedraagt 
36.388,93 EUR. Het resultaat van het hoofdkantoor alleen bedraagt 31.505,60 EUR.
In het geconsolideerd resultaat zit de personeelsinzet vervat van gemiddeld 15 personen in het hoofd-
kantoor en van 13 voltijdse expats en 30 lokale personeelsleden, die tewerkgesteld zijn in de regionale 
kantoren.

De totale geconsolideerde kosten van 2008 bedragen 7.712.910,09 EUR en werden als volgt besteed:
 93,7 % voor de directe realisatie van de programmadoelstellingen;
 5,8 % voor algemeen beheer;
 0,5 % voor fondsenwerving.

Voor de herkomst van de programmafinanciering en voor de regionale verdeling van de bestedingen, 
verwijzen we naar de diagrammen.
De grafiek toont de evolutie van de programmabestedingen in het Zuiden en in het Noorden van PROTOS 
doorheen de laatste jaren.

In 2008 was PROTOS ook nog verantwoordelijk voor specifieke taken binnen programma’s van andere 
organisaties (zie kaderstukje onderaan p. 10). De totale omzet daarvan bedroeg in 2008 ongeveer 1.050.000 
EUR. Dit bedrag is niet opgenomen in de resultatenrekening van PROTOS.

Evolutie directe bestedingen programmawerking
Bij deze grafiek dient genoteerd te worden dat deze, net zoals vorige jaren, opgemaakt werd vanuit de cijfers van het 
hoofdkantoor en dus niet vertrekkend van de geconsolideerde jaarrekening.
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Herkomst programmafinanciering

Regionale verdeling van de bestedingen voor de programmawerking
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Fondsenwerving
Los van de overheidssubsidies mobiliseerde PROTOS in 2008 1.459.958,19 EUR aan fondsen, die als volgt werden 
besteed:

- NGO-bijdragen voor programma’s: om van de overheid subsidies te krijgen, moet PROTOS meestal zelf een deel 
van de middelen mobiliseren. Voor 2008 bedroegen de NGO-bijdragen 1.038.711,14 EUR, wat overeenkomt met 
71% van de totale fondsenwerving;

- Financiering van projecten, die los van de klassieke overheidsfinanciering liepen: 159.308,57 EUR of 11% van de 
totale fondsenwerving;

- Financiering van niet-subsidieerbare kosten van de programma’s: 125.834,38 EUR of 9% van de totale 
fondsenwerving;

- Financiering van de kosten van het hoofdkantoor, die niet direct verbonden zijn met de uitvoering van 
een programma. Deze indirecte kosten worden structuurkosten genoemd. In 2008 werd 9% van de totale 
fondsenwerving of 136.104,10 EUR aangewend voor financiering van structuurkosten.

Dank u, PROTOS-donoren!
PROTOS had in 2008 haar werk niet kunnen leveren zonder de financiële steun van velen.
Afgezien van de gewaardeerde steun van vele particuliere schenkers, wensen we voor 2008 expliciet te bedanken:

► Diverse organisaties en bedrijven:
- 11.11.11
- Aqua for All (Nederland)
- Aquafin nv
- Arcadis Belgium nv
- Asbl Sud-Nord
- AWW (Antwerpse Waterwerken)
- Axa Belgium in het kader van Taminco’s Water for People
  (WFP)
- Brugs Fonds Ontwikkeling en Samenwerking
- Blue Planet Run Foundation
- CM Patrimonium Midden-Vlaanderen
- CORDAID (Nederland)
- Concern (Ierland)
- Concordia nv
- Dienstenthuis via Corporate Funding Programme (CFP)
- Diogenes Herentals
- Distrigaz sa (WFP)
- Economisch-Sociaal Ondernemen groep, Clavis bvba, 
  Surplus Consulting bvba en Plus Extra Consulting bvba via CFP
- Fabricom GTI sa (WFP)
- Fondation Ensemble (Frankrijk)
- Fv Soc. Kas Ondernemingsraad (WFP)
- GROHE nv
- HOM
- ICCO (Nederland)
- Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven
  (ISWa)
- IWVA Intercommunale Watervoorziening Veurne-Ambacht
- Hain-Celestial Groep LIMA nv
- KBC Bank NV Brussel (WFP)
- Keppel Seghers nv

- Koning Boudewijn Stichting Fonds Amélie en Elisabeth
- Kris Kras 
- Kumpen nv via CFP
- Lannoo projecten Haïti
- Lions Club Gent Kortrijk
- Mauser Benelux bv (WFP)
- Methanex Europe nv (WFP)
- Misereor (Duitsland)
- Nationale Loterij 
- Papyrus nv via CFP
- Pfizer Puurs nv via CFP
- Rabobank (WFP)
- SOLID International
- Soresma nv
- Spadel nv via CFP
- Stichting Ommersteyn
- Stichting Gilles
- Swinggroup met VMW welkomsactie
- TAMINCO  nv in het kader van Taminco’s Water for 
   People
- Topdeal nv
- TMVW Integraal waterbedrijf
- Trevi nv
- Umubano vzw
- VIA-fonds: sociaal fonds van de voedingsindustrie
- VAPRO-OVP BV
- VMW Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
- VPK Packaging Group
- Vriendenkring Het Hek vzw
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► Voor de financiering van de programma- en 
     partner werking in het Zuiden en het Noorden: 

- Federale Overheid, Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking – DGOS

- Europese Commissie en EU-ACP Water Facility

- Vlaamse Overheid: departement Energie, Leefmilieu 
en Natuur (via het Vlaams Partnerschap Water voor 
Ontwikkeling)

► Stads- en Gemeentebesturen:

- Berlare
- Bierbeek
- Evere
- Gent
- Oosterzele

► Voor de sponsoring van het 2e Jongerenwaterforum:

- Argus Milieupunt van KBC en CERA

- Prins Filipfonds van de Koning Boudewijn Stichting

- Provincie Oost-Vlaanderen

► Provinciebesturen:

- Antwerpen

- Limburg

- Oost-Vlaanderen

- West-Vlaanderen



Algemene Vergadering
per december 2008 : 98 leden

Raad van Bestuur
Voorzitter : Boudewijn Moyersoen (Schepdaal), jurist-economist
Leden : Luk Coppens (Affligem), bouwkundig ir., consultant M & A / Krista Decat (Lembeke), bouwkundig ir., werkzaam in de 
waterzuiveringsector / Arnoud Lust (Antwerpen), werktuigkundig ir., consultant in milieu / Luc Maes (Gistel), bouwkundig 
ir., werkzaam bij de Belgische Spoorwegen / Marc Sas (Zoersel), bouwkundig ir., consultant in waterwerken / Wilfried Van 
Hove (Gent), elektromechanisch ir., bedrijfsconsultant / Filip Buggenhout (Rollegem), landbouwir., lic. informatica, Managing 
Director Cargill Chocolate Products / Geneviève de Crombrugghe (Brussel), journaliste, voorzitster COTA / Antonique Koning 
(Sint-Denijs-Westrem), economiste, Microfinancieringsspecialist Coördinator EU/ACP Microfinancieringsprogramma, CGAP / 
Koen Vlassenroot (Zwalm), doctor in de politieke wetenschappen, professor vakgroep van de derde wereld Universiteit Gent

Secretariaat in Gent
Directeur : Stef Lambrecht
Zuiddienst : Dirk Glas / Po De Wael / Tomas Dossche / Peter van der Jagt / Tania Matthijs
Noorddienst : Marc Despiegelaere / Johan Verstraete / Laurence Lefever / Liesbeth De Baere
Dienst Administratie en Financieel Beheer : Kristien Segers / Katrien Van de Walle / Carine Claeys / Annick Braeckman / 
Lut Mathys

Regionale kantoren
Regionaal kantoor Benin : Philippe D’Aout / Grégoire Dangnivo / Léonce Dossou / Dieudonné Tcheho / Hervé Sterkers / 
Michiel Smet / Guillaume Houinato / Eloi Ahoumenou / Bruno Dazankpe / Coffi Agboty / Adam Samba Bio Tobou / Monique 
Gbaguidi / Polycarpe Favi / Pacôme Nonfodji / Comlan Simon Honfovou / Moussoubaou Ibrahima
Regionaal kantoor Ecuador : Anne Coutteel / Carmen Sacaquirin / Remigio Ojeda / Rumiñahui Quindi / 
Katrien Van Hooydonk / Pablo Martines
Regionaal kantoor Haïti : Martine Haentjens / Rohnald Moise / Julie Lebeau
Regionaal kantoor Madagaskar : Francesca Rossi / Dirk Dirix / Louis Pierre Landy Razafindrambao / Hanta Razafindravolo / 
Francis Randriamanga / Seraphin Selefenirina / Dieny Misy
Regionaal kantoor Mali : Huub Munstege / Modibo Dembele / Cheick Kamissoko / Ousmane Diarra / Ada Barry / 
Drissa Traore / Garantigui Traore / Moussa Coulibay
Regionaal kantoor Grote Meren : Harald van der Hoek / Jean-Pierre Mukangahe ; met antenne in Oeganda : Lieven Peeters
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Organigram PROTOS d.d. 01/05/2009
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Contactpunt voor vragen over dit verslag:
marc.despiegelaere@protosh2o.org
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