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en het Noorden toegevoegd.

1

Voorwoord
Geachte lezer,
Met trots stellen wij in dit jaarverslag de resultaten van PROTOS in 2009
aan u voor. Allereerst wil ik u persoonlijk danken voor uw interesse in onze
organisatie. PROTOS kan zijn doelstelling - via ontwikkelingssamenwerking
rond water bijdragen aan een rechtvaardigere samenleving - enkel bereiken
met de steun van zijn achterban, bestaande uit leden, sympathisanten,
vrijwilligers, partners en donoren.
Het zijn onze medewerkers in het Noorden en het Zuiden, 13 NGOcoöperanten, 14 medewerkers op het kantoor in Gent en 34 lokale
medewerkers, die, samen met onze partners in het Noorden en het Zuiden,
de resultaten op het terrein hebben waargemaakt. In 2009 herwerkte
PROTOS als geëngageerde werkgever zijn personeelsbeleid dat er op gericht
is onze medewerkers waar mogelijk langetermijnperspectieven te bieden.
2009 was voor PROTOS in zekere zin het einde van een hoofdstuk. Na 27
jaar inzet, zette onze directeur Stef Lambrecht in januari 2010 een stap opzij
voor een nieuwe uitdaging. Wij danken Stef voor zijn bezielende leiding, die
PROTOS tot het huidige professionele niveau gebracht heeft: de referentie
voor ontwikkelingssamenwerking rond water. Wij blijven een beroep doen
op zijn ondersteuning als adviseur en vriend. In 2010 begint PROTOS aan een
volgende fase, onder leiding van onze nieuwe directeur Huub Peters en ons
directieteam. Huub kan bogen op 20 jaar ervaring in Afrika, Latijns-Amerika
en Azië.
PROTOS wil zich blijven aanpassen en leren in een wereld in transitie. Bij
de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen is opnieuw gebleken dat de
ontwikkelingslanden een reële invloed kunnen uitoefenen op het beleid,
met ongetwijfeld een impact op de economieën in het Noorden. Het is
niet meer dan redelijk dat de ontwikkelingslanden hun eigen ontwikkeling
in handen nemen. De strategische keuzes die PROTOS de voorbije jaren
maakte, liepen al vooruit op het internationale debat over de effectiviteit
van de hulp, meer bepaald in de Verklaring van Parijs en de Agenda tot Actie
van Accra, die er onder meer op gericht is meer verantwoordelijkheid in
het Zuiden te leggen. Wij kozen voor een sectorale specialisatie in Integraal
Waterbeheer en een beperkte geografische aanwezigheid. Via de multiactorenaanpak, met een actieve en complementaire rol van onze partners,
zoals lokale en nationale overheden, proberen wij de afstemming, het
eigenaarschap en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van onze partners
in het Zuiden te realiseren en zo de effectiviteit en duurzaamheid van onze
programma’s te garanderen.
Ikzelf nam in december het voorzitterschap over van Boudewijn Moyersoen,
wiens engagement en inzicht in de ontwikkelingsproblematiek ons zullen
blijven inspireren. Boudewijn blijft actief als bestuurder.
We zijn ook fier dat PROTOS voor het eerst en als eerste ontwikkelingsNGO, een geïntegreerd jaarrapport inclusief een sociaal, maatschappelijk en
milieuverslag volgens Global Reporting Initiative (GRI) kan brengen voor de
gehele PROTOS-groep.
Met vriendelijke groet,
Arnoud Lust
Voorzitter

Stef Lambrecht en Huub Peters.
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2009, een bewogen jaar
Voor PROTOS is werken rond water – de lokale bevolking samenbrengen, versterken en ze mondiger maken
t.o.v. hun lokale en nationale overheden – even belangrijk als werken met water – het geven van veilig drinkwater aan zovele nieuwe mensen per jaar. Bovendien
zorgen we voor irrigatiewater voor de landbouw en
besteden we aandacht aan hygiëne en sanitatie. Daarom
wordt “Water, DE hefboom tot ontwikkeling”.
PROTOS bleef in 2009 actief in 7 Afrikaanse en 2 LatijnsAmerikaanse partnerlanden. Acht van die landen beho
ren nog steeds tot de 49 Minst Ontwikkelde Landen
en zijn dus gebaat bij een continuïteit van de ingezette
veranderingsprocessen die we ondersteunen. Ecuador
is gekenmerkt als een land met matige ontwikkeling,
waar we dan ook focussen op achtergestelde bevolkings
groepen.
De financiële crisis liet haar sporen na op globaal niveau
en droeg niet altijd bij tot duurzame ontwikkelings
processen in de partnerlanden. Deze crisis wakkerde
in het Noorden de discussies over ontwikkelingssamen
werking verder aan en geluiden om de financiële
bijdragen te herzien waren vaker te horen. Discussies
over efficiëntie van ontwikkelingssamenwerking werden
frequenter gevoerd en daarin kwam ook de rol van
de NGO-sector onder de loep. Sinds de Verklaring van
Parijs (2005) worden ontwikkelingsorganisaties uitgenodigd hun ondersteuning beter op elkaar af te stemmen,
ze resultaatgericht te plannen en te monitoren, en het
eigenaarschap meer bij de ontvangende landen te
leggen; principes die PROTOS onderschrijft. In 2009
sloot de Belgische minister voor Ontwikkelingssamenwerking een kaderovereenkomst af met de NGO’s. Dit
betekent onder meer dat de sector een kwaliteitstelsel
moet voorstellen en meer in synergie moet werken. We
volgen deze ontwikkelingen, al blijven we waakzaam om
onze eigenheid te bewaren met voldoende ruimte voor
onze specifieke meerwaarde en positie.
Een ander ‘bewogen’ feit was de Klimaattop in
Kopenhagen waar de wereldleiders het niet eens werden over maatregelen die nodig zijn om de gevolgen
van klimaatveranderingen aan te pakken. Door de
kosten van deze maatregelen onderdeel te laten zijn
van eerdere engagementen om 0,7% van het BNP aan
ontwikkeling te besteden, zouden de ontwikkelingslanden impliciet de kosten voor vereiste maatregelen
dragen; een argumentatie die de Noord-Zuidrelaties
onder hoogspanning dreigt te zetten. Het laatste woord
hierover is zeker nog niet gesproken. PROTOS zal het
thema integreren in zijn werking en er voor pleiten dat
de kosten voor klimaataanpassingen additioneel zijn aan
reguliere ontwikkelingsbudgetten.

In 2009 werd onze specifieke aanpak geconsolideerd en
werden capaciteiten van verschillende actoren samengebracht en versterkt. Zo dragen deze gezamenlijk bij
aan een dynamiek die een geïntegreerde lokale ontwikkeling stimuleert en nationale processen van bestuurlijke decentralisatie ondersteunt. De terreininterventies
vertrekken vanuit een vraaggestuurde aanpak. Voor
de terreinacties zetelen alle betrokken partijen in een
stuurgroep die de resultaten evalueert, actieplannen
goedkeurt en overleg stimuleert. PROTOS is hier één
van de partners. Het terreinbeheer is de verantwoordelijkheid van de lokale organisaties. Deze multi-actoren
aanpak draagt bij aan een duurzame menselijke ont
wikkeling met water als gemeenschappelijke noemer.
Haïti
In Cap Haïtien voeren we in samenwerking met OxfamGB het Eau-Cap-project uit dat op basis van een globaal
beheerplan drinkwater- en sanitatievoorzieningen
bouwt en werkt aan versterking van lokale beheerstructuren. Er werd een beroep gedaan op het Centre for
Human Settlements van de KULeuven en TMVW. Zulke
samenwerking tussen Europese watermaatschappijen
en lokale waterbeheerders wordt, als inspiratiebron
voor het opzetten van soortgelijke initiatieven in andere
steden, van nabij gevolgd door de Direction Nationale
d’Eau Potable et d’Assainissement.
Het programma in het stroombekken van de rivier
Moustiques evolueert via actiegericht onderzoek naar
Integraal Waterbeheer (IWB). Naast maatregelen zoals
bronbescherming, aanleg van irrigatieperimeters, …
wordt aandacht besteed aan de structurering van de
lokale watergebruikers in een bekkencomité dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het stroombekken.
In Camp Perrin lag de nadruk op drinkwater en
sanitatie en werd een coöperatieve structuur opgezet
die verschillende drinkwatercomités overkoepelt en
omkadert. De in 2009 goedgekeurde waterwetgeving
laat ruimte aan privébeheer, waardoor de eerder
opgezette coöperatieve structuur waarschijnlijk moet
evolueren van een beheerstructuur naar een associatie
die opkomt voor de rechten van de drinkwater
gebruikers t.a.v. de private operator.
Het drinkwaterproject te Belladère werd uitgebreid met
een irrigatiecomponent. Een dossier dat drinkwatersanitatie en irrigatie combineert binnen een aanpak van
stroombekkenbeheer, naar analogie met Moustiques,
werd bij de Europese Unie voorgelegd.
In 2008 richtten 4 cyclonen grote schade aan in o.a. het
noorden en het Centraal Plateau. In 2009 werd een door
DGOS gefinancierd noodhulpprogramma uitgevoerd dat
drinkwater- en irrigatie-infrastructuur rehabiliteerde.
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Benin
Benin blijft, met het grootste budget en de grootste
equipe, een belangrijk interventieland. PROTOS is er een
erkende ontwikkelingsactor, o.a. door in 26 van de 77
gemeenten te werken aan drinkwater en sanitatie en in
12 gemeenten aan irrigatie.
In het project GLEaube wordt onderzocht hoe drinkwateractiviteiten en irrigatie beter op elkaar kunnen
aansluiten binnen een kader van Integraal Waterbeheer.
Het voorstel Local werd met het Secrétariat International de l’Eau (Canada) geformuleerd en voorziet om
een waterloket op te richten waar gemeenten uit het
noorden projectvoorstellen kunnen indienen, en die bij
goedkeuring met externe begeleiding kunnen uitvoeren.
Zo worden gemeenten nog sterker verantwoordelijk
gemaakt voor hun eigen ontwikkeling. In een tweede
projectvoorstel, onder leiding van IFAD (International Fund for Agricultural Development), wordt de link
tussen drinkwater-sanitatie-irrigatie en sectoren zoals
onderwijs versterkt door op een gecoördineerde manier
samen te werken met andere NGO’s en overheden.
Het Comité Livre Bleu trok met PROTOS het initiatief
“Livre Bleu voor de drinkwatersector in Benin” dat een
kritische, maar constructieve kijk geeft op de waterontwikkelingen. In 2010 wordt dit boek officieel voorgesteld
aan de overheid.

 Peter van der Jagt

Mali - drinkwaterfontein beheerd door een wijkcomité in Bamako.

Mali
In Mali blijven de interventies geconcentreerd in 2
zones, namelijk de binnendelta van de Niger, en 2
gemeenten van het district Bamako. Naast de acties
rond drinkwater en irrigatie wordt in de binnendelta
de nadruk gelegd op aangepaste sanitatie en hygiënesensibilisatie, en op overleg tussen gemeenten en water
gebruikers binnen een kader van Integraal Waterbeheer.
In Bamako, waar rond drinkwater en sanitatie gewerkt
wordt, blijft het moeilijk lokale overheden hun legitieme
verantwoordelijkheden te laten opnemen aangezien
lokale NGO’s nog te veel het hele proces op zich nemen.
Madagaskar
In de Andromba-vallei krijgt de samenwerking tussen 6
gemeenten vorm. Dit nieuw samenwerkingsmodel biedt
een garantie voor een duurzaam beheer van de infrastructuur die het GIRELPA-project er bouwt.
In Toamasina werd een project opgestart rond sanitatie
in stedelijk milieu en werd een uitwisseling georganiseerd tussen een Belgische watermaatschappij (VMW)
en de lokale maatschappij (Jirama). Op basis van
deze ervaringen wordt onderzocht of een omvangrijke vervolgfase kan worden gefinancierd door de
Europese Unie met zulke samenwerking als belangrijke
component.
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Ecuador
In Cañar lag de klemtoon op de begeleiding van
tweedelijns-structuren, met vertegenwoordiging van
stadsbesturen en drinkwatercomités, met als doel
individuele drinkwatercomités te omkaderen. Deze
vorm van waterbeheer, waarvoor PROTOS een pioniers
rol speelde, is nu opgenomen in de wetgeving. In de
gemeenten Oña en Saraguro wordt deze aanpak gekopieerd. De belangrijke rol die de wetgeving toekent aan
de gemeenten, krijgt hier een belangrijkere plaats dan
voordien in Cañar.
In de kustprovincies Manabí en Esmeraldas zijn de
eerste projecten rond drinkwater en sanitatie afgerond. Interessante samenwerkingen met gemeenten
zijn hieruit voortgesproten. Omwille van efficiëntie en
om overlapping met andere ontwikkelingsactoren te
vermijden, zal in de toekomst enkel nog in Esmeraldas
gewerkt worden. Hier coördineert PROTOS ook het
regionale samenwerkingsverband van de provincie
Oost-Vlaanderen.

Ecuador - stroomgebied van de rivier Bulubulu - irrigatiekanaaltje.

Grote Meren
In Oeganda is met de steun en op verzoek van de
nationale overheid het stroombekken van de Mpangarivier geselecteerd als pilootzone voor actiegericht
onderzoek naar Integraal Waterbeheer. Dit project zal
nadien door de overheid als voorbeeld gepromoot
worden in andere stroomgebieden.
In Rwanda, waar PROTOS streeft naar een professio
nalisering van het drinkwaterbeheer in het district
Muhanga, berust de lokale overheid nog te veel in de
interventies van de NGO’s zonder zelf het voortouw
te nemen. De ervaringen rond bodembescherming en
geïrrigeerde landbouw zijn hier wel bemoedigend.
In Burundi werd in alliantie met het Italiaanse CISV een
eerste project rond irrigatie opgestart; dit in aanvulling
op het lopende drinkwater- en sanitatieprogramma.
De interventies in Congo beperken zich tot Noord- en
Zuid-Kivu en Ituri. In Kivu richt PROTOS, in samen
werking met het Nederlandse ICCO, zich tot 2 NGOplatformen en versterkt zo de positie en de interventie
capaciteit van een dertigtal NGO’s. In Ituri wordt de
lokale partner CIDRI bij de uitvoering van gravitaire
drinkwaterleidingen ondersteund.

Het financiële plaatje
Ook in 2009 kende PROTOS een groei; met een budget
toename van ongeveer 5% werd zo’n 8 miljoen euro
geïnvesteerd in onze werking; ruim 90% was bestemd
voor de realisatie van de doelstellingen in het Zuiden,
en 4% voor de educatieve en politieke werking in het
Noorden.

 Tomas Dossche
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PROTOS in het Noorden
Duurzame ontwikkeling is niet alleen een zaak van het
Zuiden. Rechtvaardig waterbeheer is een gedeelde verantwoordelijkheid – denk maar aan de enorme impact
van klimaatverandering op waterbeheer, de 70 miljoen
watervluchtelingen, en het feit dat de Millenniumdoelstellingen wellicht niet gehaald worden.
Bewustmaking, engagement en politieke verantwoordelijkheid zijn dan ook domeinen waarop PROTOS actief
is vanuit het thema “water en ontwikkeling”.
De educatieve werking beoogt drie doelgroepen.
PROTOS werkt aan educatieve pakketten voor jongeren
op middelbare scholen met de nadruk op het ontwikkelen en promoten van deze modules en het begeleiden van vormingswerkers. Via engagementen met een
school, graad of leerkracht streven we ernaar dat dezelfde leerlingen minstens tweemaal ondergedompeld
worden in de wereldwaterproblematiek. Voor Frans
talig België sloot PROTOS een overeenkomst af met Iles
de Paix om gezamenlijk de educatieve module “Nous,
on se mouille” te ontwerpen, die wordt gelanceerd met
Wereldwaterdag 2010.
Op Wereldwaterdag 2009 werden 5 Belgische jongeren
begeleid die deelnamen aan het officiële jongeren
forum tijdens het Wereldwaterforum in Istanbul.
Hieraan voorafgaand had het 2e Jongerenwaterforum
plaats in de Kamer van Volksvertegenwoordigers
waar 120 achttienjarigen voor 10 resoluties voor een
duurzaam, rechtvaardig en participatief waterbeheer
stemden, waarvan er 7 door de ‘echte’ kamerleden
werden weerhouden.

Ten tweede wil PROTOS de geëngageerde groepen en
comités, die o.a. werken rond Noord-Zuidrelaties of de
combinatie milieu – water, versterken via tal van presen
taties en lezingen over de wereldwaterproblematiek en
duurzame oplossingen.
Ten slotte richt PROTOS zich op een goede samenwer
kingmet de Vlaamse (publieke en private) wateractoren.Alle Vlaamse drinkwaterbedrijven zetten
zich op één of andere manier in voor het Zuiden. Via
het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling
(VPWvO)dragen steeds meer private wateractoren een
steentje bij voor het Zuiden. Dankzij de samenwerking
binnen het Corporate Funding Programme (CFP) is er
een toenemende interesse vanuit de geëngageerde
private sector.
Om het beleid rond internationale samenwerking en de
waterproblematiek te laten evolueren naar een sterkere
mondiale solidariteit en aandacht voor de kansenvan
dearmsten, ondersteunt PROTOS een aantal netwerken
bij hun beleidsbeïnvloeding. In Vlaanderen betreft het
vooral 11.11.11 en het VPWvO. Internationaal wordt
samengewerkt met het Secrétariat International de
l’Eau en een groep van Europese water-NGO’s. Eind
2009 werd PROTOS lid van de Franstalige koepel CNCD.
Via studiewerk voor onze brochure “Klimaat, water
en ontwikkeling” werd een bijdrage geleverd aan de
visietekst en het politiek dossier van de Vlaamse Vredes
week met als thema “Werken aan het klimaat, voor
vrede”. Aan de documentaire van Wereldmediatheek
“De klimaatchaos in het Zuiden: de slachtoffers aan het
woord”, leverde PROTOS een grote bijdrage: inhoudelijk, en via onderzoek en filmopnames in Ecuador.

 Lut Mathys

Brussel - 2e Jongerenwaterforum - Kamer van Volksvertegenwoordigers. 			
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De uitdagingen voor de lange termijn,
met 2010 als doorstart
Belangrijke uitdagingen staan ons te wachten.
Aangezien de partnerlanden eigenaar zijn van hun
ontwikkelingsprocessen, zal de contextanalyse verder verfijnd worden. Het betreft een analyse van hun
strategieën, wettelijke omkadering, maar ook van de
constellatie van de actoren werkzaam in de sector. Voor
elk land wordt een strategienota uitgewerkt als basis
voor de planning en monitoring van onze langetermijntrajecten.
De strategienota’s worden ondersteund door thema
tische nota’s die een resultaatgerichte werking versterken en de partnerlanden hierin ondersteunen. Het
betreft conceptnota’s voor het inzetten en afbakenen
van onze capaciteitsversterkende werking, voor het
monitoren en evalueren van geplande interventies, en
het beter valoriseren van de verworven kennis. Kennismanagement is een complex veranderingsproces maar
zal PROTOS en de partners zichtbaarder, innovatiever en
herkenbaarder maken.
Via modellen van Integraal Waterbeheer werkt PROTOS
in landen waar de watercyclus onder druk staat door het
veranderende klimaat of de toenemende behoeften. De
relatie tussen water en klimaatveranderingen in onze
interventies dient aangetoond te worden alsmede de
manier waarop de watergebruikers zich aanpassen.

Bewustmaking rond het thema in België en in de
partnerlanden zal deel uitmaken van de werkwijze.
In de partnerlanden worden lopende interventies ge
consolideerd en zoeken we naar mogelijkheden om de
werking te versterken. Voor Madagaskar, Haïti en Mali
denken we o.a. aan de tweede EU-Water Facility. Haïti
zal in het middelpunt van de internationalebelangstelling staan. PROTOS blijft focussen op de ontwikkeling
van de regio’s waar het werkzaam is en die beïnvloed
worden door de indirecte gevolgen van de aardbeving.
Voor de Grote Meren wordt een regionale strategie uitgewerkt om interventies coherenter en meer resultaatgericht te maken. Binnen dit kader worden projecten
geformuleerd die bijdragen aan een kritische massa.
De aangegeven concepten zullen in de dagelijkse werking met de partners worden geïntegreerd; dit dient
geleidelijk en binnen de dynamiek van iedere partner
te gebeuren. Ook de werking in het Noorden wordt
geconsolideerd maar met een verdere uitbreiding naar
Franstalig België. Het thema aanpassing aan klimaatveranderingen zal aan het educatieve pakket worden toe
gevoegd, maar ook op de agenda van beleidsbepalers
worden gezet. Met het oog hierop zoekt de Noorddienst naar additionele financiering.

Animatie en educatie over Integraal Waterbeheer in Benin.								

Hoe het niet moet...					

Hoe het beter kan...

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 zijn 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 elke
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 tot 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 de plaatselijke besturen
en de civiele maatschappij;
 het debat over een rechtvaardig, duurzaam en participatief
waterbeheer te stimuleren, in het Noorden en in het Zuiden.
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PROTOS in het Zuiden
PROTOS heeft er steeds voor geopteerd om in een beperkt aantal landen op langdurige basis te werken.
Dit laat toe om voldoende voeling met en kennis van de lokale context te krijgen, en te werken aan processen die
een duurzame impact hebben. In Latijns-Amerika is PROTOS actief in Haïti en Ecuador; in Afrika in West-Afrika
(Mali en Benin), in de Regio van de Grote Meren (Oeganda, Rwanda en Burundi en het Oosten van DR Congo), en
in Madagaskar. Deze landenkeuze ligt sedert een aantal jaren vast en zal ook in de komende jaren niet wijzigen.
In elke regio omvat het programma terreinactiviteiten
die rechtstreeks bijdragen tot de verbetering van de
levensomstandigheden van de lokale bevolking. Dit
gebeurt door de bouw van infrastructuurwerken voor
een verbeterde toegang tot drinkwater, sanitatie of
voor beter gebruik van water voor landbouw. Aan deze
infrastructuurwerken is steeds een onderdeel capaciteitsopbouw gekoppeld, dat gericht is op een beter
waterbeheer en –gebruik. Een belangrijk element
binnen onze aanpak is het stimuleren van de samen
werking tussen de verschillende actoren (watergebruikers, lokale overheden, staatsdiensten, privésector,
NGO’s). Tot slot ijvert PROTOS in elke regio voor een
nationaal beleid dat een antwoord biedt op de werkelijke noden van de watergebruikers en waterbeheerders.
PROTOS is sedert een aantal jaren geëvolueerd van
een aanpak waarbij één noordelijke NGO één zuidelijke
NGO ondersteunt bij de uitvoering van een project,
naar een multi-partijenmontage. Binnen een dergelijke
montage komen alle lokale stakeholders aan bod:
watergebruikers, lokale overheden, boerenbewegingen,
gedeconcentreerde staatsdiensten, lokale NGO’s,
privésector.

Elke partij participeert volgens haar specifieke rol en
bevoegdheden. Zo ligt de beslissingsbevoegdheid
over planning en uitvoering niet meer bij PROTOS, of
de zuidelijke NGO, maar worden de lokale actoren
verantwoordelijk voor alle fasen van het programma.
De rol van PROTOS herleidt zich voornamelijk tot
omkadering: ondersteuning bij de bouw van de infra
structuur, versterking van de capaciteiten van de
verschillende stakeholders, bevorderen van de onderlinge samenwerking en pleitbezorging op nationaal en
internationaal niveau voor beter waterbeheer.
Hiervoor beschikt PROTOS in elke regio over een
Regionale OndersteuningsCel (ROC). Deze ROC’s in
Benin, Ecuador, Haïti, Mali, Madagaskar en Rwanda
worden geleid door een internationale coördinator, die
een equipe van lokale en internationale medewerkers
aanstuurt. Gezien de uitgestrektheid van de Regio
van de Grote Meren werden er in Oeganda, DR Congo
en Burundi antennes opgericht die verantwoording
afleggen aan de ROC in Rwanda. In DR Congo (Bukavu)
gebeurt dit in alliantie met het Nederlandse ICCO, in
Burundi (Bujumbura) met het Italiaanse CISV.

PROTOS in het Zuiden

Alhoewel elk programma zich in eerste instantie richt
op de lokale waterproblematiek, zijn alle programma’s
opgebouwd rond een aantal algemene strategische
thema’s, die op een contextspecifieke manier ingevuld
worden.
Lokaal bouwheerschap
De bouwheer is de lokale actor die eigenaar is van de
drinkwater-, sanitatie- of landbouwinfrastructuur, en
daarom ook het beslissingsrecht heeft over het type
investering, de planning, de financiering, de aanwerving van een studiebureau of aannemer, het beheer, …
Afhankelijk van het wettelijk kader en de sector is de
bouwheer de gemeente, een boerenbeweging of een
organisatie van watergebruikers. De bouwheer wordt
niet langer beschouwd als een “ontvangende begunstigde”, maar is verantwoordelijk voor alle belangrijke
keuzes, en eigent zich niet enkel de infrastructuur maar
het hele beslissingsproces toe.

 Huub Peters

Madagaskar - Toamasina.
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Integraal Waterbeheer
Om mens en milieu te beschermen moeten watersystemen op een gecoördineerde en geïntegreerde manier
worden ontwikkeld, beheerd en ook hersteld. Hierbij
moet rekening worden gehouden met:
- het multifunctioneel gebruik van water voor mens en
milieu;
- de behoeftevoorziening van de huidige en de
toekomstige generaties;
- de hydrologische cyclus en de relatie tussen
interventies en gevolgen binnen een stroombekken;
- de participatie van de verschillende stakeholders
binnen het beslissingsproces.
Niet alle programma’s werken op alle waterfuncties.
Zo wordt nog steeds bewust gekozen voor een aantal
sectorale interventies (enkel drinkwater-sanitatie, of
enkel irrigatie), maar met respect voor bovenstaande
principes.

												

PROTOS in het Zuiden

Gender en empowerment
Water is vrouwelijk. Binnen de traditionele familiale
taakverdeling in onze interventielanden staan vrouwen,
en meestal jonge meisjes, in voor het water halen.
Zij besteden hieraan bijna volledige dagen, wat hen
bijvoorbeeld belet om school te lopen. Ook binnen de
beheerstructuren die opgezet worden om de waterpunten te plannen, te bouwen en te beheren spelen
vrouwen vaak een secundaire rol. Door hen uit te sluiten van de belangrijke beslissingen wordt niet aan hun
werkelijke behoeften voldaan.
Vaak zijn programma’s vraaggestuurd, en spelen ze
enkel in op de noden van groepen die voldoende kennis
en macht hebben om hun vraag over te maken aan de
programmaverantwoordelijken. Achtergestelde groepen hebben hiertoe niet de kans. Ook wordt vaak een
bijdrage in arbeid of in geld gevraagd. Deze groepen zijn
hiertoe niet in staat en blijven daarom verstoken van
de elementaire basisvoorzieningen.
PROTOS ontwikkelt strategieën die uitsluiting van vrouwen en kansarme groepen voorkomen, en hun dezelfde
rechten geven als andere watergebruikers.

Hygiëne en sanitatie
Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de
impact van hygiëne en toegang tot basissanitatie groter
is op het terugdringen van watergebonden ziektes,
dan die van een verbeterde toegang tot drinkwater.
Vele organisaties besteden voornamelijk aandacht
aan de bouw van latrines, maar na enkele jaren moet
men vaststellen dat deze niet correct gebruikt worden.
Daarom opteert PROTOS voor een aanpak waarbij de
bevolking eerst wordt gesensibiliseerd en een beter
inzicht krijgt in de relatie tussen drinkwater-hygiënesanitatie. In overleg met de bevolking wordt bepaald
hoe zij haar persoonlijke hygiëne kan verbeteren, en
welk type basissanitair zij hiervoor moet bouwen. Daarnaast wordt ook intensief gewerkt aan de vorming van
de schoolgaande jongeren, omdat zij meer open staan
om zich deze gedragsveranderingen eigen te maken en
een duurzaam perspectief bieden op duurzame gedrags
wijziging binnen hun gemeenschappen.
Glocalisatie of een lokale actie voor een globale
uitdaging
De financiële input door PROTOS in de watersector is
op wereldschaal zeer beperkt en dus ook onze directe
impact. Onze sterkte bestaat er voornamelijk in dat wij
steeds zoeken naar aangepaste, innoverende aanpakken die bijdragen tot een duurzaam, rechtvaardig en
participatief waterbeheer. Deze aanpakken delen wij
met andere belangrijke ontwikkelingsactoren, met als
doel dat zij deze op grotere schaal gaan toepassen.
Zo krijgen onze beperkte middelen een belangrijk
hefboomeffect.

Benin - Commune de Toviklin - vergadering over het gebruik van EcoSan.						

 Huub Peters
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Het effect of de impact van de activiteiten van
PROTOS op de partners in het Zuiden
Capaciteitsopbouw: het ‘kennen’ en ‘kunnen’ versterken
Mali – gemeente Mopti

Benin – gemeente Djougou

Getuigenis door Mady Bagayoko
Directeur van de technische diensten van Mopti

Getuigenis door Micaël Bassabi Djara
Burgemeester van Djougou

“Sinds 2005 ondersteunt PROTOS de gemeente Mopti.
Dit gebeurt zowel op materieel als op institutioneel
vlak. Wat betreft concrete realisaties op het terrein
gaat het over sanitatie zoals afwateringskanalen, vuilnis
bakken, toiletten in scholen,… en over drinkwater, via
de bouw van waterpunten.
Op het institutionele vlak verbeterden de planning en
het beheer van de gemeente, leerden de technische
diensten omgaan met het Geografisch InformatieSysteem (GIS), leerden de gemeenteraadsleden en
het gemeentepersoneel de verschillende stappen
van het lokaal bouwheerschap te beheersen, en werd
uitgewisseld met collega’s uit Benin.
De samenwerking tussen onze gemeente en PROTOS
is gebaseerd op een samenspel tussen advies en
financiële ondersteuning van het gemeentelijk
ontwikkelingsplan. Ondersteund door PROTOS,
beheerst de gemeente alle aspecten van de project
cyclus, vanaf de eerste concepten, via het uitwerken
van het concrete dossier tot de eigenlijke realisatie en
opvolging.
Het GIS helpt ons nu ook beslissingen te nemen in
andere domeinen en de problemen in die domeinen uit
te leggen aan de gemeenteraadsleden en de bevolking.
In de toekomst moeten we als gemeente nog meer
werken aan een aangepast beheersysteem van de
drinkwaterpunten. Ook de gedragsverandering van
de bevolking inzake hygiëne en sanitatie blijft een
uitdaging.”

“Bij de oprichting van de gemeenten in 2003 kenden
slechts weinig gemeenteraadsleden de wetteksten
die de verantwoordelijkheid voor drinkwater bij de
gemeenten leggen. Samen met andere organisaties
heeft PROTOS daarom vanaf 2006 vormingen
georganiseerd. Zo leerden we de volgende aspecten
die met drinkwaterbeheer te maken hebben, kennen:
de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende
actoren; de nationale strategie; de rol van de sociale
omkadering; de kwaliteitsnormen en de verschillende
methoden voor de behandeling van drinkwater.
PROTOS heeft daarna als eerste organisatie ook
effectief de verantwoordelijkheid en de financiële
middelen overgedragen aan de gemeenten. Zo kunnen
we onze rol als bouwheer ook echt opnemen en de
strategische beslissingen zelf nemen.
Daarbij zorgt PROTOS niet alleen voor de nodige
financiële middelen zodat we drinkwaterinstallaties en
toiletten kunnen realiseren. PROTOS begeleidt ons ook
in de verschillende stappen: identificeren van de noden,
keuze van de prioritaire interventies, selectie van
studiebureaus en aannemers, uitvoering, uitbetaling
en opvolging. We gaan ook verder. We willen immers
niet enkel concrete jaarplannen maken, maar hebben
ook nood aan een sectorale gemeentelijke strategie.
Ook hierbij ondersteunt PROTOS ons. Dit leerproces zal
ons zeker helpen om in de toekomst onze strategie in
andere sectoren uit te werken.”
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West-Afrika: Benin - Mali
Interventielanden

Benin

Mali

Coördinatie

Regionale OndersteuningsCel te
Cotonou met antennes in Noord-Benin
(Natitingou) en Zuid-Benin (Lokossa)
(17 personen).

Regionale OndersteuningsCel te Mopti
met antenne in Bamako (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.
- Promotie van lokaal IWB in de
binnendelta.

Strategische lijnen

- De gemeenten als bouwheer voor publieke dienstverlening, boerengroepen als
bouwheer voor landbouwprojecten.
- Professionalisering van lokale NGO’s als dienstverlener voor de watergebruikers.
- Uitbesteden 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.
- Pleitbezorging omtrent de besluiten van het “Livre Bleu” in Benin.

Zuid-Benin - Lokossa.											

 Huub Peters
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Overzicht van de projecten
: Partner(s) : Interventiezone(s) : Sleutelelementen : Budget 2009 en donoren : Externe expertise
: Communicatie
Capaciteitsversterking, uitwisseling en lobbywerk rond waterbeheer in West-Afrika
: Partenariat National de l’Eau (PNE).
: Benin en Mali.
: Capaciteitsopbouw van de partners.
: 119.000 €; DGOS en privégiften.
Ondersteuning van lokaal Integraal Waterbeheer in Benin
: SNV (Nederlandse NGO), Centre Régional pour l’approvisionnement en Eau Potable et l’Assainissement
à faible coût (CREPA), PNE, Aqua for All, HELVETAS.
: 22 gemeenten in Noord- en Zuid-Benin.
: Realisatie van waterpunten, sensibilisatie rond hygiëne-sanitatie, bouwheerschap voor gemeenten en
beheerscomités, vorming van dienstverlenende NGO’s, promotie van lokaal IWB, netwerking en verspreiding van
ervaringen naar andere actoren in Benin.
: 1.276.000 €; EU, DGOS, SNV, Aqua for All, en de Vlaamse Overheid via het VPWvO.
: Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).
Programma voor kleinschalige waterbeheerswerken voor de landbouw in Benin
: Union Régionale des Producteurs (URP) Mono/Couffo, URP Atacora/Donga.
: 8 gemeenten in Zuid-Benin en 4 gemeenten in Noord-Benin.
: 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.
: 330.000 €; Belgisch Overlevingsfonds (BOF), Stichting Gilles, de gemeente Evere, VIA-fonds, 11.11.11.
Versterking van producentenorganisaties door kleinschalige waterbeheerswerken voor de landbouw in Benin
: URP Mono/Couffo.
: 8 gemeenten in Zuid-Benin.
: Idem als vorig project.
: 288.000 €; EU, VIA-fonds, Keppel Seghers.
Lokaal waterbeheer in vijf gemeenten in Noord-Benin
: CREPA, PNE en Helvetas.
: 5 gemeenten in Noord-Benin.
: Lokaal bouwheerschap, IWB met drinkwater, hygiëne en sanitatie en irrigatie van (voornamelijk) groenteteelt.
: 250.000 €; BOF, VIA-fonds, 11.11.11.
Integraal Waterbeheer in de Delta van de Niger in Mali: GIREDIN
: Comunita Impegno Servizio Volontariato (CISV), CREPA, PNE-Mali.
: 14 gemeenten in de binnendelta van de Niger in Mali.
: Verhoogde toegang tot drinkwater en sanitatie, valorisatie van water voor drinkwater en landbouw,
bouwheerschap voor gemeenten, onderzoek en voorlichting IWB.
: 678.000 €; BOF, EU, Fondation Ensemble, Stichting Ommersteyn, Association Sud-Nord,
het VPWvO (Vlaamse Overheid en Soresma), Lions Gent Scaldis, Fiduciaire Gerrits.
: Universiteit Antwerpen Leerstoel IWB, Soresma.
: Bond Beter Leefmilieu (BBL).
Drinkwater, promotie van hygiëne en sanitatie in de buitenwijken van Bamako in Mali
: Association Malienne pour la Sauvegarde du Bien Etre Familial (Amasbif), Association Malienne pour la
Recherche et l’Action pour le Développement (Amrad), CREPA.
: 7 wijken in 2 gemeenten van het district Bamako.
: Verhoogde toegang tot drinkwater-sanitatie, bouwheerschap voor gemeenten.
: 341.000 €; EU, DGOS, AWW, Aquafin.
: Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) en Aquafin.
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 Project belicht: GIREDIN
Integraal Waterbeheer in de
binnendelta van de Niger
In 2003 startte PROTOS in vier gemeenten in de Nigerdelta in Mali
een programma met activiteiten op het gebied van drinkwater,
sanitatie, en water voor landbouw; hoofdfinancier was het Belgisch
Overlevingsfonds (BOF). Innovatief in de opzet van het programma was
dat de gemeenten als bouwheer verantwoordelijk werden voor het
gehele beslissingsproces binnen de projectcyclus. Aan het begin van
elk werkingsjaar vinden in elke gemeenteoverlegmomenten plaats.
Doel hiervan is op participatieve wijze de prioriteiten van de bevolking
binnen elke sector te bepalen en een aantal microprojecten binnen
het beschikbare jaarbudget voor te stellen. Een stuurgroep valideert
vervolgens de voorstellen per gemeente. Voorzitter van de stuurgroep
is de gouverneur van het district en de leden zijn de burgemeesters,
de vertegenwoordigers van de betrokken overheidsdiensten, en de
projectequipe. PROTOS begeleidt vervolgens de gemeenten in het
proces van aanbesteding en de uitvoering van de werken door lokale
studiebureaus en aannemers, en bij het opvolgen van het duurzaam
beheer van de werken. De gemeente huurt een lokale NGO in om
ondersteuning te bieden, voor de voorlichtingstaken inzake sanitatie en
hygiëne, en voor de vorming en begeleiding van de gebruikerscomités.
De Italiaanse partner-NGO CISV zorgde voor ondersteuning van
boerenorganisaties op het vlak van microkrediet. Aan het einde van
de looptijd van dit programma zijn de volgende resultaten behaald:
 64 drinkwaterpunten werden gebouwd en beheerscomités gevormd;
 6 irrigatieperimeters werden gerehabiliteerd;
 14 groentetuinen met putten werden aangelegd;
 16 boerengroepen werden begeleid en verkregen toegang tot microkrediet;
 een reeks activiteiten m.b.t. sanitatie en hygiëne werd uitgevoerd:
uitbouw van gemeenschappelijke en familiale infrastructuur,
organisatie van voorlichtingscampagnes, ondersteuning van vuilnisophaaldiensten;
 op het vlak van Integraal Waterbeheer werden vormingen gegeven
aan gemeentebesturen en werd onderzoek gedaan naar watervoorzieningen en voorraden die met behulp van GIS in kaart gebracht werden.
Ook al zijn de BOF-middelen op, het programma loopt door; in 2007
is er met financiering van de Europese Commissie in het kader van
de Water Facility een uitbreiding naar 14 gemeenten bewerkstelligd
voor drinkwater, sanitatie en activiteiten van Integraal Waterbeheer.
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Regio Grote Meren:
Burundi - Rwanda - Oeganda - DR Congo
Interventielanden

Rwanda, Burundi, DR Congo (Kivu)

Oeganda, DR Congo (Ituri)

Coördinatie

Regionale OndersteuningsCel te Kigali (Rwanda)
(2 personen).

Antenne te Fort Portal (Oeganda)
(2 personen).

Interventiezones

- District Muhanga (Rwanda).
- Provincie Gitega (Burundi).
- Provincies Noord- en Zuid-Kivu (DR Congo).

- District Kamwenge (Oeganda).
- Provincie Ituri (DR Congo).

Type interventies

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

Overzicht van de projecten
: Partner(s) : Interventiezone(s) : Sleutelelementen : Budget 2009 en donoren : Externe expertise
Drinkwatervoorziening, sanitatie en verbeterde irrigatie in het district Muhanga in de Zuid-provincie, Rwanda
: NGO COFORWA (Compagnons Fontainiers Rwandais), NGO UMAGA-CSC (Centre des Services aux Coopératives),
NGO DUHAMIC-ADRI (Action pour le Développement Rural Intégré).
: District Muhanga, Rwanda.
: 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).
: 192.000 €; DGOS, provincie Oost-Vlaanderen, ICCO, LIMA Hain-Celestial, Ambassador club Tielt, en VPK
Packaging via CFP.
Duurzame toegang tot drinkwater en sanitatie in 2 subcounties district Kamwenge en IWB rond het George Meer
: 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.
: District Kamwenge en Lake George.
: Drinkwaterputten met pompen, Ecosan & Child2Child, vissersgemeenschappen, IWB-plan Lake George,
waterkwaliteitstudies en impact vervuiling op ecosystemen.
: 175.000 €; DGOS, VPWvO (Soresma, en Vlaamse Overheid), 11.11.11, provincie West-Vlaanderen, Blue Planet Run.
: Groep T Leuven.
Drinkwatervoorziening en sanitatie in de provincie Gitega, Burundi
: ODAG (Organisation de Développement de l’Archidiocèse de Gitega) - gemeenten 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.
: Provincie Gitega, Burundi.
: Bronnencaptatie, aanleg of herstel van drinkwaterpunten, hygiëne en sanitatie: educatie in scholen,
sensibilisering, basisinfrastructuur, ondersteuning gemeentelijke waterregies.
: 117.000 €; DGOS, CM Midden Vlaanderen, CISV.
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Ontwikkeling van de NGO-platformen in de Kivu-provincies, Oost-Congo
: PEHA (Plate-forme Eau, Hygiène et Assainissement du Sud-Kivu) in Bukavu, REHA (Réseau de l’Eau, Hygiène et
Assainissement) in Goma.
: Kivu-provincies.
: 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.
: 118.000 €; DGOS, ICCO, VPWvO (Vlaamse Overheid en TMVW) en privégiften.
: ATOL voor organisatie-leren.
Duurzame toegang tot drinkwater en sanitatie in de provincie Ituri, NO-Congo
: CIDRI (Centre d’Initiation au Développement Rural en Ituri).
: Provincie Ituri, NO-Congo.
: Sterke expertise in technische studies en bouw/herstel gravitaire drinkwatersystemen (studie en bouw in dorpen
van Nizi en Kudynyawara), basiscomités en beheercomités voor gehele drinkwatersysteem, globaal plan voor
drinkwater.
: 57.000 €; DGOS, VPWvO (Vlaamse Overheid en TMVW), privégiften, Blue Planet Run, en Siemens via CFP.
: TMVW.
Internationale uitwisseling rond strategische thema’s tussen de landen van de Grote Meren
: Regionale OndersteuningsCel PROTOS-Rwanda en Antenne PROTOS-Oeganda.
: De kantoren van PROTOS in de regio versterken de partners bij strategische planning, resultaatgerichte
uitvoering en monitoring van de impact. Tegelijkertijd proberen de partners de innoverende strategieën
van PROTOS rond lokaal bouwheerschap, integratie van hygiëne, sanitatie en gender, concept van IWB, het
duurzaam maken van de diensten rond drinkwatervoorzieningen toe te passen en ook geven ze aansturing op
basis van de terreinervaringen voor een continue verbetering van de strategieën.
Kennis moet verspreid worden, toegepast maar ook gegenereerd en gekapitaliseerd. De ruim 10 partners in de
regio zullen de mogelijkheid krijgen om hier tijd en middelen voor aan te wenden, om regionale uitwisselings
momenten rond thematische onderwerpen voor te bereiden en te organiseren. In 2009 werd een regionale
uitwisseling georganiseerd rond hygiëne en sanitatie in Rwanda.
: 49.000 €; DGOS en privégiften.

Mpanga-rivier: van de bron tot aan de monding
De Mpanga ontspringt in het Rwenzori-gebergte (3.0004.000 m) dat de grens vormt tussen Oeganda en
DR Congo. Vele bronnen en beekjes vloeien samen tot
een bergrivier die doorheen de stad van Fort Portal vloeit
op 1.500m hoogte. Hier wordt het rivierwater afgetapt
door de nationale dienst voor watervoorziening in
steden: na floculatie, sedimentatie en chloorbehandeling
wordt kwalitatief drinkwater aan de stadsbevolking
van 100.000 inwoners verdeeld. Maar even buiten
de stadskern zien we al het eerste probleem: het
afvalwater van Fort Portal wordt terug in de rivier
geloosd, grotendeels zonder waterzuivering. De Mpanga
baant zich vervolgens een weg door plattelandsgebied
met vele theeplantages: putboringen onttrekken hier
grondwater voor de schoonmaak van theeblaadjes. De
Mpanga bevloeit vervolgens het beschermd regenwoud
van Kibale. Dit bos is één van de belangrijkste plaatsen
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 Project belicht
Sensibilisatie
rond Integraal Waterbeheer - Mpanga-rivier
Lake George in het zuidwesten van Oeganda is een belangrijke bron van levensvoorzieningen (water en vis). Het meer
ligt in een internationaal erkend vogelrichtlijngebied en maakt deel uit van het Queen Elisabeth National Park. PROTOS werkt in deze context al enkele jaren rond drinkwatervoorziening, hygiëne en sanitatie in 2 subcounties van het
District Kamwenge, i.s.m. met de NGO’s FORUD en JESE. Vanaf 2006 werd ingezet op Integraal Waterbeheer, in nauwe samenwerking met de Oegandese overheidsdienst voor IWB: deze had een decentralisatiestrategie uitgewerkt
om van de theoretische IWB-principes ook een levende realiteit te maken; dit werd mogelijk via het PROTOS-project.
PROTOS bracht in 2007 het hele waterbekken in (GIS)kaart met de hulp van Oegandese diensten en het studiebureau
Soresma. Ook werd een beheerscomité voor het volledige Lake George-bekken opgericht.
Het waterbekken beslaat ruim 10.000 km² en een tiental rivieren mondt uit in het meer: prioriteiten vastleggen was
dus een noodzaak voor het comité. Eén ervan was de concentratie op het subbekken van de rivier Mpanga.
In 2009 werden alle beschikbare data over debieten, gebruikers, waterkwaliteit,… verzameld en geanalyseerd. Deze
“foto” van de huidige toestand van de Mpanga werd vergeleken met het verleden en voorgelegd aan alle belang
hebbenden. 4 prioriteiten werden gekozen voor een duurzaam beheer van deze rivier: (1) vervuiling, (2) bodemerosie
(ontbossing) en meer specifiek de bescherming van de rivieroever, (3) de ecologische vernietiging en/of degradatie
van de “wetlands”, (4) kennis van de hydrologische eigenschappen.
Eind 2009 startte PROTOS een sensibilisatiecampagne, gericht tot de scholen langs de rivier, over de drie districten
waar de Mpanga doorheen stroomt. Verdeeld in werkgroepjes werd aan de leerlingen gevraagd een tekening te maken over hun perceptie rond duurzaam waterbeheer van de Mpanga. Tijdens een afsluitend evenement met
o.a. waterspelen, werden posters en T-shirts met de beste tekeningen verspreid. De lokale leiders en het comité hebben een intentieverklaring voor bescherming ondertekend: dit was de officiële start van het bekkenbeheersplan.
In 2010 gaat dit verder: i.s.m. de bevolking zal een documentaire over de Mpanga gemaakt worden, om te vertonen
in de dorpen langs de rivier. Zo kan men werken aan bewustmaking van het belang van milieubescherming en van
goede hygiëne en sanitatie. Doelgroep zijn vooral de kwetsbare bevolkingsgroepen, die voor hun levensonderhoud
sterk afhankelijk zijn van deze rivier. Meer kennis en bewustwording zal hen versterken in hun rol om zelf duurzame
beheerstechnieken van de Mpanga-rivier te eisen en toe te passen.

in Oeganda qua biodiversiteit, herbergt ook de
grootste chimpanseepopulatie in de wereld, maar het
regenwoud wordt van alle kanten bedreigd. Ten zuiden
van het regenwoud bevloeit de Mpanga verschillende
moeraslanden, waaronder Bigodi: onderzoek toonde aan
dat de biodiversiteit ook hier heel specifiek is, en dat de
wetlands een hoge ecoysteem-waarde en buffercapaciteit
hebben, vaak miskend. Als de rivier het District Kamwenge
aandoet, stroomt hij door zwaar gedegradeerd en
ontbost landbouwgebied. Het verbouwen van gewassen
(voedsel en katoen) tot aan de rivieroevers heeft al tot
hoge erosie geleid. Voor de drinkwaterbevoorrading van
de stad Kamwenge werd een nieuw systeem gebouwd
dat water uit de Mpanga pompt. In de toekomst zal ook
hier rioolwater geloosd worden en zijn irrigatiesystemen
gepland. Stroomafwaarts van Kamwenge zijn er nog
prachtige watervallen over 60 mdiepte. Deze plaats is een

natuurlijke habitat voor veel fauna en flora en er groeit
een voorhistorische palmboom van het geslacht Cycad
die in die aantallen nergens anders ter wereld voorkomt.
Hier is de bouw van een waterkrachtcentrale aan de gang,
die het grootste deel van het debiet van de watervallen
zal gebruiken. Wanneer de Mpanga de finish bereikt en
in het Meer George uitmondt, heeft de rivier sterk aan
kracht en schoonheid ingeboet: het debiet vermindert,
alsook de waterkwaliteit. Zo gaat het ook met de andere
rivieren die Lake George van water voorzien. Dit zijn
ernstige bedreigingen voor het Meer, zijn natuurwaarde
(vissen, dieren en flora) en de bevolking die al van oudsher
leeft rond wat 100 jaar geleden beschreven werd als het
meest productieve meer ter wereld. Kan een visie en
toepassen van Integraal Waterbeheer de toekomst van het
Meer veiligstellen? Het is een uitdaging waar PROTOS zijn
schouders onder zet!
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Haïti
Coördinatie

Regionale OndersteuningsCel te Port-au-Prince (4 personen).

Interventiezones

- 6 Regio’s: het noorden (Cap Haïtien), noordwesten (stroombekken van de rivier
Moustiques), Centraal Plateau (Saut d’Eau en Belladère), Artibonite (Terre-Neuve)
en het zuiden (Camp Perrin).
- Ruraal milieu en secundaire steden, stedelijk milieu (Cap Haïtien).

Type interventies

- Geïntegreerde projecten voor drinkwater en sanitatie (Camp Perrin, Cap Haïtien).
- Sectorale projecten voor landbouw (Terre-Neuve).
- Geïntegreerde projecten voor drinkwater, sanitatie en landbouw (Belladère, Saut d’Eau).
- 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.

Integraal Waterbeheer in Haïti
Ondanks het feit dat Haïti een hoge gemiddelde neerslag kent (1.400 mm/jaar
tegen 800 mm/jaar in Laag- en Midden-België), kan slechts een beperkt deel
nuttig gebruikt worden. Wel zijn de regionale verschillen groot: 3.600 mm/jaar
in het zuiden tegenover 400 mm/jaar in het noordwesten. 90% van de neerslag
gaat verloren door de hoge verdamping en de snelle afstroming naar de zee.
Door een slechte exploitatie, een snelle ontbossing en een gebrekkig beheer
daalt de beschikbaarheid aan water nog verder. Nochtans is water in Haïti één
van de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen. Denken we maar aan drinkwater
of geïrrigeerde landbouw.
In de voorbije jaren werkte PROTOS samen met prof. Francis Rosillon van de
Université de Liège aan een analyse van de watersector in Haïti. Dit gebeurde
aan de hand van bestaande studies, terreinbezoeken en workshops, en mondde
uit in een publicatie over IWB in Haïti: “La GIRE décryptée … éléments pour un
renforcement de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau en Haïti et dans les
pays en développement”. Dit werk belicht de verschillende aspecten van de
waterproblematiek en reikt een aantal pistes voor IWB in Haïti aan.
Deze publicatie is voor PROTOS een belangrijk instrument in de sensibilisatie en
vorming van alle waterverantwoordelijken in Haïti.
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Overzicht van de projecten
: Partner(s) : Interventiezone(s) : Sleutelelementen : Budget 2009 en donoren : Externe expertise
Integraal Waterbeheer in het stroombekken van de rivier Moustiques in het noordwesten
: Union Evangélique Baptiste d’Haïti - Organisation de Développement Rural Intégré du Nord-Ouest
(UEBH -ODRINO).
: Het stroombekken van de rivier Moustiques.
: Realisatie van drinkwatersystemen, vorming van watercomités, sensibilisatie rond hygiëne en sanitatie,
bouw van basissanitair, aanplanting van fruitbomen in opwaartse zones, verbeterde irrigatiesystemen,
drainage van landbouwgronden en beheersstructuren stroomafwaarts, datacollectie voor de uitwerking van een
globaal beheersplan voor het stroombekken.
: 140.000 €; DGOS, provincie Antwerpen, Hidroplus PIDPA.
Drinkwater en sanitatie in de volkswijken van Cap Haïtien
: Groupe Technologique Intermédiaire d’Haïti (GTIH)-Oxfam-GB.
: Cap Haïtien, 2e grootste stad na Port-au-Prince.
: 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.
: 114.000 €; DGOS, CORDAID, Oxfam-GB.
Hoofdfinancier is EU-ACP Water Facility, met Oxfam-GB als penhouder voor het consortium PROTOS-GTIHOxfam-GB; totaal budget 3.000.000 € over 5 jaar.
: 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
: Comité PROTOS Haïti (CPH).
: Camp Perrin.
: Bouw en rehabilitatie van drinkwaterinfrastructuur, sensibilisatie en vorming rond hygiëne, bouw van basis
sanitair in scholen, versterking van beheerstructuren.
: 63.000 €; DGOS, ICCO.
Waterbeheer in de gemeenten Saut d’Eau en Belladère, Centraal Plateau
: CPH.
: Saut d’Eau en Belladère.
: 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.
: 257.000 €; DGOS, Fondation Ensemble, provincie West-Vlaanderen, privégiften.
Kapitalisatie, netwerking en beleidsbeïnvloeding
: ODRINO-UEBH, GTIH, CPH.
: Nationaal.
: Vorming rond strategische thema’s, onderzoek, ontwikkelen van methodes, uitwisseling, verspreiden van
ervaringen, deelname aan nationale fora.
: 78.000 €; DGOS.
Rehabilitatie van drinkwater- en irrigatie-infrastructuur na de cyclonen Fay, Gustav, Hanne en Ike
: UEBH-ODRINO, GTIH, CPH.
: Het stroombekken van de rivier Moustiques, gemeente Terre-Neuve, gemeente Saut d’Eau.
: Rehabilitatie van drinkwater- en irrigatie-infrastructuur in zones waar deze partners reeds in samenwerking
met PROTOS actief waren.
: 420.000 €; DGOS (noodhulp).
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PROTOS steunt Haïti na de aardbeving
Voor alle Haïtianen en sympathisanten van PROTOS is 12 januari 2010 een dag die niet meer uit onze
herinnering te wissen is. Een aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter vernielde het
zuidwesten van het armste land van het westelijk halfrond. De beelden van het verwoeste Port-au-Prince,
de hoofdstad met naar schatting 3 miljoen inwoners, zijn op het netvlies van iedereen met een hart
voor Haïti gebrand. Naast de immense materiële ravage, heeft de aardbeving ook een enorme schade
aangericht op menselijk vlak. Het aantal menselijke slachtoffers wordt geraamd op 230.000, er zouden
300.000 gekwetsten en 1,2 miljoen daklozen zijn. Een enorme vluchtelingenstroom van zo’n 500.000
personen is op gang gekomen naar het noorden en de grensstreek met de Dominicaanse Republiek.
Door deze migratie dreigt de ramp uit te deinen over het hele land.
Onmiddellijk toonde de internationale gemeenschap zich solidair. In België coördineerde het
consortium 12-12 de campagne. Deze fondsen werden grotendeels besteed aan de eerste noden zoals
gezondheidszorg, voedselbedeling, tentenkampen. Intussen werd gestart met de heropbouw van het land.
Op de internationale donorconferentie van 31 maart 2010 in New York zegden verschillende landen en
internationale organisaties 10 miljard US$ steun toe voor de reconstructie.
PROTOS bereidt momenteel met de partners projecten voor in de rechtstreeks getroffen zones.
Maar ook wordt de inzet versterkt binnen de lopende projecten, om zo een antwoord te kunnen bieden
aan de problemen ontstaan door de plotse bevolkingstoename in het binnenland.

Haïti - Port-au-Prince - 12 januari 2010.

 Martine Haentjens
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Ecuador
Coördinatie

Regionale OndersteuningsCel te Cuenca (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 in micro-stroombekkens in de Andes.

Strategische lijnen

- Consolidatie in de Zuidelijke Andes 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 context.
- 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.

 Tomas Dossche

Ecuador – Esmeraldas – Chumunde - waterzuiveringsinstallatie met pomphuisje (rechts).							
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Overzicht van de projecten
: Partner(s) : Interventiezone(s) : Sleutelelementen : Budget 2009 en donoren : Externe expertise
Verhoogde toegang tot drinkbaar water en basissanitair voor 12.500 personen in Saraguro en 3 kustkantons
: Lokale partner-NGO’s CEDIR, CEFODI, FMLGT, gemeentebesturen in de betrokken kantons.
: Zuidelijke Andes (Saraguro), provincies Manabí (Jipijapa) en Esmeraldas (Rioverde, Muisne).
: Realisatie van drinkwatersystemen, installatie van sanitair in scholen en gezondheidscentra (modelfunctie),
van rioleringen en waterzuiveringsinstallaties.
: 329.000 €; DGOS, VPWvO (Vlaamse Overheid, TMVW, GROHE, Brugs Fonds voor Ontwikkeling en
Samenwerking), DIOGENES GOL, provincie Oost-Vlaanderen, gemeenten Berlare, Oosterzele en Assenede,
Rabobank Antwerpen en TAMINCO via Taminco’s Water for People en Dierickx, Leys & Cie via CFP.
Duurzame beheerstructuren voor water en sanitatie voor 75.000 gebruikers in 6 kantons
: Lokale partner-NGO’s CEDIR, CEFODI, FMLGT, CenAGRAP, Tuk Yak en COPLAV (tweedelijns-beheersstructuren in
de kantons Cañar, Suscal en Oña), gemeentebesturen van de kantons.
: Zuidelijke Andes (Cañar, Suscal, Oña, Saraguro), provincies Manabí (Jipijapa) en Esmeraldas (Rioverde, Muisne).
: 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.
: 116.000 €; DGOS, de partners van het VPWvO (zie 1e project), provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Bierbeek.
: IMDC (databeheer van kantonnale drinkwaterinstallaties).
Integraal Waterbeheer in de Zuidelijke Andes
: Lokale partner-NGO’s CEDIR, SENDAS, gemeentebesturen en milieuadministraties, stroomgebiedcomités,
de verschillende wateractoren in de regio.
: Zuidelijke Andes (provincie Cañar, kantons Oña en Saraguro).
: 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.
: 106.000 €; DGOS, VIA-fonds, Kris-Kras en de partners van het VPWvO (zie 1e project).
: Universiteit Antwerpen Leerstoel IWB: systematisatie van IWB-modellen.
Netwerking en beleidsbeïnvloeding voor een duurzaam water- en sanitatiebeheer
: Hoger vermelde directe partners, strategische partners zoals het nationaal waterforum (Foro Nacional de los
Recursos Hídricos), regionale waterfora (Azuay, Esmeraldas, Manabí), CIASE (Comité Interinstitucional de Agua y
Saneamiento del Ecuador), FABEC (Foro de los Actores Belgas en Ecuador).
: Nationaal.
: Kapitalisatie van ervaringen, verspreiding en promotie met het oog op beleidsbeïnvloeding; thema’s:
methodologie voor sociale engineering, ontwikkeling van beheerplannen en mechanismen voor drinkwater en
sanitatie, irrigatie, en voor een IWB.
: 86.000 €; DGOS en privégiften.
Project Saraguro: “versterking van lokale actoren rond water en sanitatie in een context van Integraal
Waterbeheer”
: Partner-NGO CEDIR, gemeentebesturen en technische diensten van Oña en Saraguro, COPLAV in Oña,
het drinkwaterbedrijf in Saraguro.
: Kantons Saraguro en Oña.
: Aanleg en/of rehabilitatie van drinkwater- en sanitaire infrastructuur, sensibilisatie voor duurzaam en correct
gebruik (relatie water-gezondheid-milieu); uitbouw van institutionele multi-actorenmontages voor een duurzaam
beheer van de installaties en van een lokaal sectoraal beleid in een IWB-concept.
: 178.000 €; DGOS, EU en private Europese financiers, TREVI.
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Het Consortium PROTOS-CEDIR voert sinds januari 2008
het programma “Versterking van de plaatselijke actoren
in water en sanering in de gemeenten van Saraguro en
Oña” uit. Het programma zorgt niet enkel voor bijkomende drinkwaterinfrastructuur en sanitaire voorzieningen,
maar volgt de principes van Integraal Waterbeheer die
de duurzaamheid garanderen. Dit vertaalt zich in:
 Goed beheer van drinkwater vertrekt aan de basis.
De uiteindelijke watergebruikers staan centraal: zij
organiseren zich in waterassociaties en verkiezen de
leden van de beheercomités. Deze onderhandelen op
hun beurt met de gemeenten over waterbeheer.
 De toepassing van een participatieve methodologie.
Het project past binnen de dynamiek en de opzet van
het gemeentelijk ontwikkelingsplan: begroting en
uitvoeringskalender worden opgesteld met burger
Ecuador - Saraguro - La Esperanza - opslagtank.
participatie. De kwaliteit en pertinentie van het plan
zijn duidelijk verhoogden de keuze van de acties beantwoordtaan de werkelijke noden van de bevolking, inclusief
vrouwen. Dit zorgt voor capaciteitsversterking van de gemeente als drijfveer van ontwikkelingsprocessen, maar
ook van de indianengemeenschappen die opkomen voor hun rechten.
 Zoektocht naar maximale duurzaamheid van de interventies. Een betrouwbare gegevensinventaris van de
bestaande infrastructuur en de natuurlijke waterbronnen laat toe de prioriteiten te bepalen, met voorrang voor
de meest kwetsbare gebieden. Duurzame samenwerkingsverbanden zijn ook belangrijk: de tweedelijns-structuren
zoals COPLAV in Oña en EMAPASA in Saraguro spelen een complementaire rol aan die van de gemeenten en
zorgen voor een permanente begeleiding van de waterassociaties (juntas de agua) - op technisch, administratief
en organisationeel vlak. De aanpak en het stappenplan werden ondertussen al toegepast bij 2 watersystemen op
het platteland van Selva Alegre.
 Het vernieuwen en vergroenen van educatie. Doel is het promoten van efficiënt watergebruik, van goed gedrag
m.b.t. hygiëne en aandacht voor milieuzorg. Dit initiatief heeft geleid tot het programma ‘groene scholen’
(Escuelas Verdes) dat voor het eerst in Oña in 2009 werd uitgevoerd. 12 scholen, 700 leerlingen en 38 leraren
namen deel; een succes dat elders in Ecuador zal worden verdergezet. Uitwisseling en coördinatie tussen de provinciale diensten voor Onderwijs en Cultuur en de Afdeling Milieubeleid van de provincies Azuay en Loja werden
aangestuurd door PROTOS-CEDIR en de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand (VVOB). De VVOB zorgde ervoor dat een bestaand ‘Groen’ leerpakket werd aangepast aan de Ecuadoraanse
context.
 Afstemming op het milieubeleid binnen het waterbekken van de rivier Jubones. Er is een intercommunale samenwerking ontstaan rond de rivier Jubones die door meerdere gemeenten stroomt, met als inzet de zorg voor
het milieu te garanderen. De drinkwatersystemen vormen een ideaal uitgangspunt: alles begint namelijk met de
broncaptatie en het beschermen van de infiltratiezone van de bron. De bescherming van het milieu wordt uit
gebreid naar het niveau van beken en valleien, onder de leiding van de intercommunale.
In 2 jaar tijd heeft men 19 driepartijen-overeenkomsten ondertekend tussen de gemeenten, de wijken/leefgemeen
schappen en PROTOS/CEDIR. In het kanton Oña zijn reeds 223 families aangesloten op het waternetwerk en in het
kanton Saraguro 1.100 families. Duurzame ontwikkeling ontstaat door vanuit de basis mensen te betrekken bij
duurzaam waterbeheer en een solidaire opstelling van de leefgemeenschappen en besturen te promoten binnen het
waterbekken.

 Tomas Dossche

 Project belicht
Innovatieve samenwerking met het
gemeentebestuur in Saraguro-Oña
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Madagaskar
Coördinatie

Regionale OndersteuningsCel te Antananarivo (7 personen).

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.
- De kuststad Toamasina (Tamatave).

Type interventies

- Drinkwater en sanitatie in ruraal en stedelijk milieu.
- Irrigatie en Integraal Waterbeheer in de Andromba-vallei.
- 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.

Overzicht van de projecten
: Partner(s) : Interventiezone(s) : Sleutelelementen : Budget 2009 en donoren
Watervoorziening en –beheer in de Andromba-vallei: GIRELPA
: FIKRIFAMA, 6 gemeenten en hun intercommunale structuur.
: Verhoogde toegang tot drinkwater-sanitatie, valorisatie van water voor landbouw, promotie van IWB.
: 360.000 €; DGOS, EU, Fondation Ensemble, en Pfizer, Surplus Consulting, Plus Extra Consulting,
E-SO groep en Dienstenthuis via CFP.
Drinkwater en sanitatie in de provincie Vatovavy-Fitovinany
Penhouder: ICCO.
: SAF/FJKM, FIKRIFAMA, Frères de Saint Gabriel, ICCO.
: Gemeentelijk bouwheerschap, verhoogde toegang tot drinkwater-sanitatie, samenwerking met de lokale private
sector, globale aanpak op provinciaal niveau.
: 400.000 €; DGOS, EU-ACP Water Facility, ICCO, provincie Limburg.
Sanitatie en beheer van drinkwater in de volkswijken van Toamasina
: Frères de Saint Gabriel.
: Drinkwatervoorziening, integratie van sanitatie, voorlichting hygiëne en sanitatie, ontwikkeling publiek-publieke
samenwerking tussen drinkwaterbedrijven JIRAMA (Madagaskar) en VMW (België).
: 55.000 €; VPWvO (Vlaamse Overheid, VMW, Rotary Clubs Brussels-Cantersteen, Almere, Toamasina, de Rotary
Foundation), Greenille bvba en Stichting Vermogensplanning.
Versterking van lokale NGO’s
: SAF/FJKM, FIKRIFAMA, Frères de Saint Gabriel, ICCO.
: Directe vorming, begeleiding op het terrein, uitwerken van methodologische instrumenten, netwerking en
beleidsbeïnvloeding.
: 84.000 €; DGOS, 11.11.11, provincie Limburg.
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 Project belicht: GIRELPA
Watervoorziening en -beheer
in de Andromba-vallei
In het heuvelachtige landschap ten westen van de hoofdstad
 Huub Peters

Antananarivo in Madagaskar woont de bevolking op de lagere gedeeltes
van de heuvels en worden de valleien intensief met rijst bebouwd. De
dorpen zijn afhankelijk van de bronnen her en der boven in de heuvels
voor drinkwater, en deze bronnen voorzien tevens een groot aantal
boeren van irrigatiewater. Het debiet van de meeste bronnen is klein,
de afstand van de dorpen tot de bronnen is vaak groot en conflicten
over het gebruik van de bronnen tussen dorpen (en boeren) zijn talrijk.
In 2007 is PROTOS hier gestart met een vierjarig programma om
zoveel mogelijk dorpen in de regio van schoon drinkwater te voorzien,

 Huub Peters

om sanitaire voorzieningen en hygiënisch gedrag te promoten, en
om Integraal Waterbeheer in de Andromba-vallei te ondersteunen.
Het project wordt uitgevoerd samen met de Malagassische NGO
FIKRIFAMA, en er wordt nauw samengewerkt met de besturen van de
zes gemeenten in het doelgebied. Een intercommunaal overlegorgaan,
de OPCI (Organisation Publique de Coopération Intercommunale)
ondersteunt deze gemeenten bij het uitvoeren van hun taken.
Drie jaar later zijn er al 18 drinkwatersystemen gebouwd die ongeveer
20.000 mensen van schoon water voorzien en zijn er 6 systemen in
aanbouw die nog eens 9.000 mensen zullen voorzien. Het dagelijks
beheer en het kleinschalig onderhoud van elk systeem is de verant
woordelijkheid van een dorpscomité. De OPCI is verantwoordelijk
voor de begeleiding van de comités en de gemeenten (continue
vorming comités en lokale technici, technische ondersteuning
bij grotere pannes, ondersteuning bij administratieve taken,
respecteren van de interne reglementen van de drinkwatersystemen,
betaling van de tarieven). Er is een technicus aangeworven door
de OPCI om de comités te begeleiden en te ondersteunen.
Om sanitaire voorzieningen en hygiënisch gedrag te promoten wordt
er op de scholen in de regio voorlichting gegeven en worden er model
latrines gebouwd. Om het waterbeheer in de Andromba-vallei te
optimaliseren is een uitgebreide studie gedaan en zijn er thematische
kaarten ontwikkeld die de gemeenten ondersteunen bij beslissingsprocessen. De gemeenten en boeren kozen ervoor om een
bestaande irrigatieperimeter van 250 ha te rehabiliteren door middel
van de bouw van een nieuwe dam op de Andromba-rivier. Hierdoor
zal een duizendtal families verzekerd zijn van een goede rijstoogst.
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Duurzame ontwikkeling is niet alleen een zaak van het Zuiden. Rechtvaardig waterbeheer is een gedeelde
verantwoordelijkheid – denken we maar aan de enorme impact van klimaatverandering op waterbeheer,
de voorspelde 70 miljoen bijkomende watervluchtelingen, en het feit dat de Millenniumdoelstellingen
wellicht niet gehaald worden, door de gevolgen van de diverse crisissen die 2009 kenmerkten.
Bewustmaking, engagement en wijzen op politieke verantwoordelijkheid zijn dan ook domeinen waarop
PROTOS actief is vanuit het thema “water en ontwikkeling”.

PROTOS actief aanwezig op
het 5e Wereldwaterforum
De hele watersector in de brede zin van het woord trok
van 16 tot 22 maart 2009 naar Istanbul voor het 5e
Wereldwaterforum. PROTOS ging er de polsslag voelen
van het wereldwatergebeuren en werksessies leiden.
Meer dan 30.000 deelnemers konden kiezen uit
een overweldigend aanbod van ‘officiële’ sessies en
‘informele’ werkgroepen, een tentoonstelling, fora voor
jongeren, kinderen en voor vrouwen, … Keuze genoeg.
Tezelfdertijd vond een politiek proces plaats: zo waren
er ontmoetingen tussen regeringsleiders, vergaderingen
onder parlementairen en afgevaardigden van lokale
overheden.
De Ministeriële Verklaring bij het afsluiten van het
Forum kan je moeilijk revolutionair noemen. De Ver
klaring vraagt aandacht voor de verschillende facetten
van klimaatverandering. Tevens benadrukt ze de beperking van de risico’s en het belang van een meer transparant, integraal en efficiënt beheer van de bronnen
en waterdienstverlening. De lokale overheden worden
naar voor geschoven als belangrijke partners. De Verklaring verwijst ook naar het debat binnen de Verenigde
Naties over de mensenrechten. Toch gaat ze niet verder
dan “te erkennen dat toegang tot drinkbaar water en
sanitatie een basisbehoefte van de mens is”.
Op een totaal van 4 pagina’s is in deze Verklaring geen
enkel concreet engagement te vinden.
Een groots opgezette kermis als het Forum inspireert
niet tot onderhandelde oplossingen. Het biedt veeleer
de mogelijkheid om ideeën, ervaringen en visitekaartjes
uit te wisselen. In vergelijking met de vorige Fora zien
we positieve evoluties: een meer open en multi-actoren
dynamiek bij de organisatie van de sessies; de erkenning
van parlementen en lokale overheden; een grotere
openheid voor de diversiteit van oplossingen – op
het Wereldwaterforum van Den Haag (2000) werd er
bijvoorbeeld slechts 1 model gepromoot, vertrekkend
vanuit water als economisch goed - en het toenemend
belang van een geïntegreerd en duurzaam waterbeheer.
Marseille ontvangt het volgende Wereldwaterforum in
2012.

PROTOS op het Wereldwaterforum
PROTOS was op dit Forum vertegenwoordigd door
4 mensen van kantoor Gent en onze programma
coördinator van Mopti-Mali. PROTOS zorgde voor de
aanwezigheid van 2 Beniners: Armand Houanye, secretaris van onze Beninse partner PNE, en Armel Otekpo
die deelnam aan het Jongerenforum (zie p. 27).
PROTOS was een van de officiële partners van het Huis
van de Burger en het Water (la Maison du Citoyen et de
l’Eau), een belangrijk nevenevenement van het Waterforum.
Coördinator van dit Huis was het SIE/IWS (Secrétariat
International de l’Eau). Hier vond een reeks debatten
plaats, ‘de kennisbronnen’ genoemd, met PROTOS als
één van de organisatoren.
Zo kwamen onder meer aan bod:
- de weg naar monitoring of le Livre Bleu/Bénin;
Armand Houanye stelde dit blauwboek voor dat het
waterbeleid van de Beninse overheid evalueert en
enkele kanttekeningen plaatst bij de officiële Beninse
waterstatistieken;
- engagement van plaatselijke politici: een noodzakelijke voorwaarde voor een duurzame en rechtvaardige
toegang tot drinkbaar water en sanitatie;
- de burger als deelnemer aan integraal en grensoverschrijdend waterbeheer: mythe of werkelijkheid?
- gedecentraliseerde financiering en diensten: tijd voor
actie. Onze directeur begeleidde deze sessie waarin
WaterAid de rol onderstreepte van lokale besturen
en PNE/Benin het lokaal bouwheerschap toelichtte.
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Educatie, promotie en pleitbezorging
PROTOS stuurde 5 jongeren naar het Wereldwaterforum
in Istanbul
Op maandag 16 maart 2009 vertrokken 5 Belgische
jongeren van 16 en 17 jaar uit Molenbeek, Anderlecht,
Poperinge, Antwerpen en Kasterlee naar het JongerenWereldwaterforum in Istanbul, Turkije. Samen met nog
180 andere jonge water-geïnteresseerden uit 30 landen,
onder wie Armel uit Benin, bespraken Ikram, Michaël,
Bart, Evi en Lise uitdagingen m.b.t. water en werkten ze
aan een jongerenverklaring die op zondag 22 maart 2009
(Wereldwaterdag) aan de Ministerconferentie van het
Wereldwaterforum werd voorgesteld.
In die verklaring stuurden de jongeren onder meer aan
op de erkenning van het recht op drinkbaar water.
Tevens riepen ze de beleidsverantwoordelijken op tot
meer concrete acties met betrekking tot bewustmaking
in het Noorden wat de toegang tot water betreft in het
Zuiden.

Ikram, Michaël, Bart, Evi en Lise waren enkele weken
eerder verkozen tijdens het 2e Jongerenwaterforum
dat door PROTOS en GREEN werd georganiseerd in het
federale parlement. Dat Jongerenwaterforum “Bruggen
naar Istanbul” was een hoogtepunt van een educatief
watertraject waarover we reeds berichtten in het jaarverslag 2008.
De Belgische jongeren beschreven hun deelname aan het
internationale Jongeren-Wereldwaterforum in Istanbul
als een onvergetelijke gebeurtenis. Ze hielden er niet
alleen internationale contacten aan over maar ook een
groter waterbewustzijn. Het was dan ook geen wonder
dat ze tijdens de evaluatie in de PROTOS-kantoren
aanstuurden op buitenschoolse acties in het kader van
een volgende Wereldwaterdag. Een idee dat de PROTOSploeg verder uitwerkte.

 Johan Verstraete

Evi, Bart, Jo (GREEN), Michaël, de Belgische delegatieleider de Kerckhove, Ikram, Lise, en Armel (v.l.n.r.) op het Jongeren-Wereldwaterforum. 		
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Inzoomen op water
PROTOS en Milieuzorg Op School (MOS) sloegen in de
vakantiemaanden juli en augustus 2009 de handen in
elkaar en werkten samen een actie uit om klassen (en
scholen) er toe te bewegen in het nieuwe schooljaar
systematischer en intensiever rond water te werken.
Het project kreeg de naam “Inzoomen op water” en
wil werken aan een meer duurzame leefomgeving met
oog voor mondiale wateruitdagingen via zes stappen:
gaande van sensibiliseren (1) en inventariseren (2) over
maatregelen bedenken (3) en uitwerken (4) tot registreren (5) en terugkoppelen (6).
Op de weblog http://inzoomenopwater.blogspot.com/
kregen de deelnemende scholen de eerste opdrachten
voorgeschoteld waaruit ze konden kiezen en waarmee
ze een eigen educatief waterparcours konden afleggen.
Die opdrachten werden per stap geformuleerd, in
termen van ‘op maat van de school’, ‘op maat van de
omgeving’ en ‘op maat van de wereld’.
Eind december 2009 waren er 25 scholen ingeschreven
uit alle Vlaamse provincies. De apotheose van
“Inzoomen op water” kwam op Wereldwaterdag 2010
met een buitenschoolse “freeze”-actie in elke provincie
waarvan er een videoverslag te zien is op YouTube.

Documentaire:

“Klimaatchaos in het Zuiden:
de slachtoffers aan het woord”
“Omdat de armoede iedereen treft, is er geen geld
voor school of medische verzorging. Vooral kinderen
zijn erg verzwakt door ondervoeding. Het klimaat is
pakweg 40 jaar geleden beginnen te veranderen, en
sindsdien is de armoede alleen maar toegenomen.”
(Jorge Loor, landbouwer, Ecuador).

Dit is één van de vele getuigenissen in de
documentaire van gewone mensen uit 4 landen
die de gevolgen van de klimaatopwarming nu
al ondervinden. De documentaire is verder
doorspekt met verklaringen van beroemde
klimaatwetenschappers, die de uitspraken
van de gewone man plaatsen vanuit een
wetenschappelijke invalshoek.
De documentaire van 53 minuten is een initiatief
van Wereldmediatheek, waaraan PROTOS
meewerkte. De dvd is te verkrijgen aan 8 € via
www.klimaatchaos.be en is beschikbaar in het
Nederlands, Frans, Engels en Spaans.
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“Werken aan het klimaat, voor vrede”:
de Vlaamse Vredesweek 2009
De Vlaamse Vredesweek is een jaarlijks initiatief van
een aantal vredesbewegingen onder leiding van Pax
Christi Vlaanderen. Jaarlijks kiezen ze een welbepaald
onderwerp, en nodigen ze ook een aantal thematische
partners uit: in 2009 waren dit PROTOS en Vlaams
Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO).
Als we niets doen aan onze koolstofvoetafdruk zal de
opwarming van de aarde zich versneld doorzetten. In
het Zuiden voelen minder bevoorrechte bevolkingsgroepen nu al gevolgen van de opwarming; zij zijn
niet verantwoordelijk voor onze manier van leven die
gepaard gaat met een hoge CO₂-uitstoot. Op de ene
plaats leidt dat tot meer overstromingen; op andere
tot meer extreme droogtes. Water zal in tal van regio’s
schaarser worden. Dit zal gepaard gaan met groter wordende spanningen waardoor de nationale en internationale vluchtelingenstromen nog zullen toenemen. De
op Westerse leest geschoeide levensstijl en de hedendaagse manier van omgaan met onze planeet dragen
bij tot een klimaat van wrijving en conflict tussen Noord
en Zuid.

Het Zuiden moet beter ondersteund worden in de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatcrisis.
Deze principes werden eerst gebald in een visietekst,
en nadien in een politiek dossier met eisen in aanloop
naar de klimaattop in Kopenhagen.
Op 26 september trokken Vrede vzw, PROTOS en het
Vredeshuis i.s.m. de Low Impact Man de Vredesweek
in Gent op gang. Dit gebeurde met een publieke actie
waarbij burgemeester Daniël Termont opgenomen
werd in de Orde van het Klimaat. Het hoeft geen verbazing dat hij die eretitel kreeg, als je de inspanningen ziet
die de stad Gent doet voor de bewustmaking op het
gebied van vrede, fairtrade, gezondheid en klimaat.
Dezelfde drie verenigingen organiseerden later
in die week eveneens een info- en debatavond.
Sleutelwoordenwaren: vrede, klimaat en veiligheid.
Op 30 september mocht PROTOS een bijdrage leveren
aan de interreligieuze gebedswake in de Sint-Niklaas
kerk in Gent. En op 1 oktober sloten we aan bij een
delegatie die het politiek dossier kon toelichten aan
de Commissie Klimaat van de Kamer van Volksvertegen
woordigers.

 Yanne Goossens

Gent - Vlaamse Vredesweek - 26 september 2009.											
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De PROTOS-aanpak in Franstalig België
Sinds 2008 ontwikkelt PROTOS samenwerkingsverbanden met Franstalige partners rond water en ontwikkeling. Deze aanpak is ingegeven door een diepe
overtuiging dat samenwerken tot betere resultaten
leidt dan geïsoleerd en in een concurrentiepositie te
werken. Bovendien zijn er de eigenaardigheden van het
Belgische politieke landschap. Inderdaad, hoe krijg je
het thema water, dat een regionale bevoegdheid is, op
de agenda van ontwikkelingssamenwerking, dat een
federale bevoegdheid is, en op de internationale politieke scène door de Belgische stem, zonder synergieën
te zoeken?
In 2009 werd een nieuwe impuls gegeven aan de groep
“pleitbezorging voor water en ontwikkeling”. Deze
werkgroep werd initieel in het leven geroepen door
de Franstalige koepel Centre National de Coopération

au Développement (CNCD) om een advies te geven
voor het wetsontwerp van het Brussels gewest voor
een solidariteitssysteem rond water, maar was na
deze specifieke opdracht stilgevallen. Begin 2009 nam
PROTOS het initiatief om de werkgroep opnieuw samen
te brengen en na te denken over gemeenschappelijke
activiteiten en onderwerpen rond de Belgische waterpolitiek in relatie tot ontwikkeling. De eerste opdracht
was de doelstelling van de groep helder te definiëren
(identiteit, structuur, doel, missie). Dit leidde tot de
redactie van een stichtingstekst; de groep “water en
ontwikkeling” gaat voortaan als Rés’Eau door het leven.
De voornaamste doelen zijn belangrijke informatie
rond water en ontwikkeling aan elkaar door te geven,
en specifieke acties te ondersteunen, zoals het inlassen
van het recht op drinkwater in de grondwet.
Wordt vervolgd in 2010.

“Nous on se mouille”
In 2009 werd veel energie gestopt, in samen
werking met de Franstalige NGO Iles de Paix, in
de realisatie van een nieuw pedagogisch pakket
“Nous, on se mouille”, letterlijk “Wij maken
ons nat” en in figuurlijke zin “We vliegen erin”.
Dit uitgebreid instrument is geïnspireerd op de
werkkoffer “Xard II, water is eindig”, die door
de Cel Mondiale Vorming van PROTOS werd
ontworpen voor het Nederlandstalige technisch
en beroepsonderwijs. Het gezamenlijk project
ontwikkelde zich tot veel meer dan louter het
aanpassen aan de Franstalige context; het heeft
zijn eigen “personaliteit” verworven. Concreet
bestaat het pakket uit 37 didactische werkbladen,
18 reportages, 3 geanimeerde wereldkaarten en
1 geluidsmontage. Het bestaat zowel in gedrukte
als in digitale versie op internet. Het voordeel van
de digitale versie is dat deze verder kan evolueren.
“Nous, on se mouille” zal niet vastroesten in zijn
eerste versie, maar zal groeien door het toevoegen
van nieuwe inhoud, in functie van de actualiteit.
Een ander sterk punt is het gebruik van multimedia,
wat leerlingen aanspreekt, zodat ze soms complexe
zaken spelenderwijze kunnen assimileren.
PROTOS is zeer tevreden over deze ervaring, over
de kwaliteit van het product, en over de goede
relaties die tussen beide organisaties zijn gegroeid.
Nieuwsgierig? Surf naar www.nousonsemouille.be.

De verspreiding van het pakket “Nous, on se mouille”
naar de leerkrachten in het secundair technisch onderwijs zal gedurende 2010 ook in samenwerking met Iles
de Paix gebeuren.
PROTOS wordt beetje bij beetje actief in het Franstalige
milieu en begint er naam te krijgen, dankzij de goed opgebouwde samenwerkingsverbanden en zijn kennis van
de watersector. 2010 wordt het jaar van het opbouwen
van de contacten met de Franstalige wateractoren.
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Samenwerkingsverbanden en netwerken in België
Samen ben je sterker om iets te bereiken. 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.

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling
(VPWvO): het VPWvO is een platform van actoren uit de
Vlaamse Overheid, de publieke (drink-)waterbedrijven,
private bedrijven actief in of rond water, de Vlaamse
academische en onderzoekswereld, NGO’s en vzw’s. Zij
willen een extra bijdrage leveren tot het behalen van de
Millenniumdoelstelling 7 rond drinkwater en sanitatie
door samen te werken. “Water en ontwikkeling” komen
hierdoor ook hoger op de Vlaamse politieke agenda.

Kauri: lerend netwerk en kenniscentrum dat de dialoog
tussen de profit- en non-profitsector stimuleert rond
thema’s als duurzame ontwikkeling, verantwoord en
ethisch ondernemen.

2015 De tijd loopt: samenwerkingsverband tussen
21 NGO’s met gezamenlijke actie rond de Millennium
doelstellingen. Een topmoment volgt in Gent op 11
september 2010 met de “Wachtnacht”.

11.11.11: de koepel van de Vlaamse Noord-Zuid
beweging: gezamenlijke politieke actie rond
ontwikkeling van het Zuiden en het sensibiliseren van
het brede publiek voor eerlijkere Noord-Zuidrelaties.

Centre National de Coopération au Développement
(CNCD): eind 2009 trad PROTOS toe tot de Franstalige
Noord-Zuidkoepel.
Corporate Funding Programme (CFP): dialoog en
samenwerking tussen bedrijven en NGO’s met aanzet
tot mecenaat van de bedrijven voor duurzame socioeconomische ontwikkelingsprojecten in het Zuiden van
de leden-NGO’s.

Coprogram: de federatie van Vlaamse NGO’s.
PROTOS is lid van de Raad van Bestuur en van diverse
werkgroepen. www.ngo-openboek.be is een product
van de werkgroep transparantie.

Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO)
werkgroep klimaat: politieke actie die aanzet tot
versnelde maatregelen tot ‘mitigatie’ en ‘adaptatie’,
met speciale aandacht voor de gevolgen van de
klimaatverandering op de ontwikkeling van het Zuiden.

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

Zuurstof

voor het

Zuiden

PROTOS is medeoprichter van CO2-gift. Bij CO2-gift is
het in de eerste plaats de bedoeling om je te informeren over de milieugevolgen van je (vliegtuig)reizen.
Via www.CO2gift.be kan je je CO2-uitstoot berekenen
en vergelijken. Met die wetenschap kan je beslissen om
een ontwikkelingsproject te steunen dat de gevolgen
van de klimaatverandering aanpakt en/of CO2-uitstoot
vermindert. De bijdrage is vrijwillig en het betreft hier
geen CO2-compensatiesysteem.
Dit eerste ‘Klimaatfonds’ wil bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden, voornamelijk in Afrika, steunen om
zich aan te passen aan de klimaatverandering en hun
CO2-uitstoot te beperken via kleinschalige projecten.
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Stages

Vrijwilligerswerking

De Cel Mondiale Vorming begeleidt elk jaar een paar
studenten van de richting ‘sociale wetenschappen’ in
hun verplichte stage. De Zuiddienst begeleidt 1 of 2
hogeschoolstudenten die een thesis maken over een
onderwerp dat zowel voor hen als voor PROTOS een
‘win’ oplevert.

Het vrijwilligerskorps van PROTOS groeide aan tot
115 actieve leden. Via het meewerken aan uitbreek
activiteiten zoals de Kerstactie, of minder zichtbaar aan
vertalingen, redactie- of documentatiewerk, helpen ze
mee aan de uitstraling van PROTOS bij de overheden,
de watersector en de familie- en kennissenkring.

Gent - Kerstactie 2009. 					

 Yanne Goossens
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Maatschappelijk en Milieuverslag
Inleiding
Mali - Mopti - afvoerkanaal voor regenwater.				

 Marc Despiegelaere

Voor het eerst kan PROTOS een maatschappelijk en
milieuverslag brengen voor de gehele PROTOS-groep.
Nadat voor 2008 voor de eerste maal een geconsolideerde balans en jaarrekening neergelegd kon worden,
zet PROTOS voor 2009 ook deze stap wat betreft de
duurzaamheids- en sociale verslaggeving.
PROTOS kan nu voor het eerst een “vol” C-niveau - “self
declared” volgens GRI-3 (Global Reporting Initiative)
voorleggen; de ‘min’ in de “C-“ (lees ‘C min’) voor de
hoofdzetel alleen, die we als instap en leerproces gebruikten, is nu dus weggeveegd. Voor de PROTOS-groep
is nog geen vergelijking mogelijk met vorige jaren. 2009
wordt de baseline voor de volgende jaren. Voor de
goede orde tonen we wel een vergelijkende tabel van
de 3 voorbije jaren voor de hoofdzetel Gent.
Vooruitlopend op de komst van de GRI NGO-sectorsupplementen, die midden 2010 gepubliceerd zullen
worden, wordt, net zoals voor 2008, een hoofdstukje
“maatschappelijk effect” toegevoegd met een summiere behandeling van de indicatoren SO1 en SO5. PROTOS
brengt voor SO1 ”Effectiviteit van de programma’s” 2
cases over één van zijn voornaamste maatschappelijke
doelstellingen: nl. het versterken van de capaciteiten
van zijn Zuid-partners. Dit maatschappelijk criterium is
moeilijk meetbaar, en het behalen ervan vergt een zeer
lang proces dat over diverse jaren loopt, hetgeen moeilijk te vatten zal zijn in een jaarlijkse GRI-rapportering.
Dit zal ook gelden voor heel wat van de bijkomende
indicatoren rond maatschappelijk effect of impact in de
NGO-supplementen. Elke organisatie zal ook eerst
helder moeten formuleren wat zij bedoelt met begrippen als resultaat, output, outcome, effect en impact.
De rapportering over de bijkomende criteria van de
NGO-supplementen wordt dan een volgende grote uitdaging in het leerproces: hoe kunnen we als PROTOSgroep in de niet zo verre toekomst hierover zinvol
rapporteren? Samen met een aantal gelijkgezinden van
het eerste uur uit de ontwikkelingssector (Oxfam Wereldwinkels, Trias, Vredeseilanden en Coprogram) zal
PROTOS die analyse maken en actie ondernemen.

Herhaling van de 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 zijn opereren
streven naar verbetering van de duurzaamheid
van zijn acties, en wil over zijn werking transparant
verslag uitbrengen.
Zo zal PROTOS vanaf 2011 zijn vliegtuigemissies
met 100% compenseren door integratie van
CO2-compenserende maatregelen in zijn eigen
ontwikkelingsprogramma’s, en de andere emissies
per VTE met 20% reduceren tegen 2011.”
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Organisatieprofiel
2.1 t/m 2.8 Zie GRI-overzicht op p. 49 als leidraad.
2.9 Tijdens de verslagperiode waren er geen
significante veranderingen wat betreft organisatie,
structuur of gebouwen.
2.10 PROTOS-Oeganda ontving tijdens de verslag
periode een “award” van de Oegandese overheid
voor zijn pionierswerk op het gebied
van participatief Integraal Water
beheer op subbekkenniveau.
De PROTOS-aanpak voor het
Mpanga-rivierbekken met een goede
multi-partijenaanpak wordt als voor
beeld gesteld voor andere bekkens in
Oeganda.

Verslagparameters
3.1 Dit jaarverslag slaat op de periode 1/1/2009 31/12/2009.
3.2 Het vorige jaarverslag werd gepubliceerd n.a.v. de
Algemene Vergadering (AV) van 27/06/2009.
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 2009 en
de uitdagingen voor 2010 goed. Het gebruik van
het GRI-kader werd in 2007 door de RvB bekrachtigd omdat 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.
Zowel het activiteitenverslag, het financieel
gedeelte als het maatschappelijk en milieurapport
volgens GRI behandelt de wereldwijde werking van
PROTOS.
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.
Voor het eerst gaat het milieu- en sociaal verslag
2009 over de gehele PROTOS-groep. Een vergelijking met vorige jaren is echter nog niet mogelijk.
Vergelijkingen met vorige jaren worden wel gegeven voor de hoofdzetel Gent.

Algemene Vergadering PROTOS - 27 juni 2009 - bezoek aan het waterproductiecentrum De Gavers (VMW) in Harelbeke. 		

 Marc Despiegelaere
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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 opdracht van de Bond
Beter Leefmilieu (BBL) werd ontwikkeld. Wij
danken de BBL voor het feit dat wij hier opnieuw
gratis gebruik van mochten maken. Voor de
berekening van de CO2-emissie voor vluchten is de
methode van CompenCO2 gebruikt, die strengere
criteria hanteert dan meer commerciële sites.
CompenCO2 hanteert berekeningsmethodes
die de volledige impact van een vlucht in kaart
brengen (“well to wheel”). PROTOS is ook
medeoprichter van CO2-gift, een spin-off van
CompenCO2.
3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele
herformulering van eerder verstrekte informatie:
niet van toepassing.
3.11 Significante verandering t.o.v vorige verslag
periode qua meetmethoden: geen.
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. 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 aan, en keurt de jaarrekeningen goed tijdens de statutaire vergadering
van juni, geeft dan tevens kwijting aan de bestuurders, en keurt de begroting voor het volgende jaar
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 en
Administratieve 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 werk
procedures zijn vastgelegd in het “Vademecum”,
dat gekend is door alle medewerkers. Dit Vade
mecum borgt zowel de inhoudelijke werking,
als de manier waarop fondsen mogen besteed
worden. In 2009 werd zeer veel energie gestopt in
het bijwerken van dit Vademecum.

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 100 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. Eind 2009 koos de RvB
een nieuwe voorzitter en secretaris. De voorzitter
heeft een mandaat van 3 jaar, de secretaris een
mandaat van 1 jaar. Zie organigram p. 48.
4.4 Aanbevelingen of medezeggenschap op het hoogste bestuurslichaam.
De medewerkers van PROTOS hebben mede
zeggenschap:
- via de diensthoofden en de directeur die
dagelijks aanspreekbaar zijn;
- via de wekelijkse stafvergadering;
- via de personeelsdienst;
- op de jaarlijkse evaluatie- en plannings
vergadering.
4.13 Lidmaatschappen/belangenorganisaties: zie p. 31.
4.14 Overzicht relevante belanghebbenden: de
institutionele en medefinanciers (zie lijst p. 46-47),
organisaties die gratis kennis en expertise leveren,
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
belanghebbenden wij hebben geselecteerd (zie
4.14), werd door de stafvergadering vastgelegd, en
bekrachtigd door de RvB.
PROTOS houdt zich altijd aanbevolen zijn werking
en dit jaarrapport verder toe te lichten aan andere
belanghebbenden of belangengroepen die zich
aandienen.

Maatschappelijk
SO1 Effectiviteit van de programma’s: 2 cases over de
capaciteitsversterking van Zuid-partners: p. 11.
SO5 Deelname aan standpuntbepaling publiek beleid
en lobbying: p. 31
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Milieu-indicatoren kantoor Gent
GRI code Beschrijving
EN1

EN3

Eenheid

2009

2008

2007

2009

2008

2007

per VTE
30

per VTE
29

per VTE
43

0,2
0,6

0,3
0,7

1,3
1,2

per m²

per m²

per m²

45,42

13,05

25,10

per VTE

per VTE

per VTE

65.636
62.224
4.231
2.701

3.902
6.580
572
0

3.057
7.208
326
17

5.562
5.273
359
229

14.359 13.847
15.585
7.969
265.559 269.960

753
1.784
25.945

1.088
1.181
20.118

1.173
675
22.878

per VTE
6,1

per VTE
7,3

per VTE
5,6

kg CO2

kg CO2

kg CO2

Totale hoeveelheid gebruikte materialen
Kopieerpapier
Papier voor brochures en jaarverslag
Toners: Kleuren
Zwart

kg
kg
stuks
stuks

417
265
3
8

377
467
4
9

504
345
15
14

Direct energieverbruik van primaire energiebronnen
Kantooroppervlak *
Gas voor verwarming
Mazout voor verwarming *
Electriciteit voor gebouw

m²
KWh
l
KWh

380
0
5.939
17.258

380
11.743
6.000
4.961

460
35.721
1.149
11.547

* tot 28/02/2008 in Limburgstraat, vanaf 01/03/2008 in Flamingostraat

EN4

Indirect energieverbuik van primaire energiebronnen
Woon-werkverkeer
auto
trein
fiets
tram
Dienstverkeer
auto
trein - bus
vliegtuig

EN8

Totale wateronttrekking
Water voor gebouw

EN16/17

km/jr
km/jr
km/jr
km/jr

53.841
90.806
7.891
0

km/jr
km/jr
km/jr

10.396
24.617
358.040

m³

Totale directe en indirecte emissie
van broeikasgassen
Gebouw
Gas
Mazout
Elektriciteit
Woon-werkverkeer
auto
trein
fiets
tram
Dienstverkeer
auto
trein - bus
vliegtuig **
Papier

40.353
95.152
4.304
230

84

96

66

KWh
l
KWh

0
5.939
17.258

11.743
6.000
4.961

35.721
1.149
11.547

0
17.431
13.012

2.545
17.610
3.740

7.741
3.372
8.706

km/jr
km/jr
km/jr
km/jr

53.841
90.806
7.891
0

40.353
95.152
4.304
230

65.636
62.224
4.231
2.701

15.883
8.575
111
0

11.904
8.985
60
22

19.363
5.876
59
255

km/jr
km/jr
km/jr
kg

10.396
24.617
358.040
682

14.359 13.847
15.585
7.969
265.559 269.960
843
849

3.067
2.325
119.490
2.401

4.236
1.472
96.100
2.972

4.085
753
87.380
2.989

182.295
13.210
12.072

149.646
11.337
11.511

140.578
11.913
11.429

** = bevat de vluchten van PROTOS Gent personeel alsook van experten in opdracht van PROTOS Gent

Totaal CO2-uitstoot
CO2-uitstoot per VTE gemiddeld
CO2-uitstoot per VTE op 31/12
2009

2008

2007

% in 2009

Gebouw

30.443

23.895

19.819

16,7%

Woon-werkverkeer

24.569

20.971

25.553

13,5%

Dienstverkeer België

5.392

5.708

4.837

3,0%

119.490

96.100

87.380

65,5%

2.401

2.972

2.989

1,3%

182.295

149.646

140.578

100%

1%
papierverbruik
17%
gebouw

13%
woonwerkverkeer

66%
dienstverkeer
vliegtuig

3%
dienstverkeer
België

Dienstverkeer vliegtuig
Papierverbruik
Totaal CO2-uitstoot
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Sociale indicatoren kantoor Gent
GRI code Beschrijving
LA1

LA2

LA4
LA7
LA10

LA13

Eenheid

Personeelsbestand
Gemiddeld aantal werknemers in het lopende jaar
Voltijds
aantal
Deeltijds
aantal
Totaal uitgedrukt in VTE
aantal
Personen in dienst per 31/12
Voltijds
aantal
Deeltijds
aantal
Totaal uitgedrukt in VTE
aantal
Personeelsverloop
Ingetreden werknemers
aantal
Uitgetreden werknemers
aantal
Percentage werknemers onder collectieve arbeidsovereenkomst
Paritair Comité 329.01
%
Werkverlet
Verlet - ziektedagen - ziekteverzuim
dagen/jr
Opleiding
Ontvangen training per jaar
Taalcursussen
uren/jr
Informatica (toepassingen)
uren/jr
Arbeidswetgeving
uren/jr
Vzw-wetgeving
uren/jr
Algemeen
uren/jr
Totaal training
uren/jr
Samenstelling naar geslacht en beroepscategorie
Personeelsbestand
Man - vrouw per 31/12
Voltijds man
aantal
Deeltijds man
aantal
Voltijds vrouw
aantal
Deeltijds vrouw
aantal
Totaal uitgedrukt in VTE
aantal
Per beroepscategorie
Directiepersoneel
aantal
Bedienden
Arbeiders
Raad van Bestuur
Man
Vrouw
Totaal

2009

2008

2007

9,8
6
13,8

9,4
5,7
13,2

8,4
5
11,8

11
6
15,1

9
6
13

9
5
12,3

3
1

7
6

2
1

100

100

100

65

51

57

54
80
55
3
33
225

32
106
6
0
36
108

30
66
2
0
3
101

9
0
2
6
15,1

6
0
3
6
13

6
1
3
4
12,3

2

1

1

aantal
aantal

13,1
0

12
0

11,3
0

aantal
aantal
aantal

8
3
11

8
3
11

7
3
10

EN5 Energiebesparingen en efficiëntieverbeteringen

Toelichting bij dienstverkeer per vliegtuig

Eind 2009 werden volgende investeringen gedaan voor kantoor Gent:
1. Vervanging van 20 m² enkel glas door dubbel glas met u-waarde 1.1.
2. Het aanbrengen van 301 m² isolatie 6 cm PUR met 0.43w/m²K
waarde onder de vloer via de kruipkelder.
3. Het vervangen van energieverslindende halogeenspots in de bibliotheekruimte en het landschapskantoor.
4. Het vervangen van de spoelbakken van de wc’s door bakken met
dubbele doorspoelknop.
Een simulatie toonde aan dat de eerste 3 posten een verwachte
besparing van 17.600 KWh/jaar of 6.475 kg minder CO2-uitstoot gaan
opleveren: dit is geschat – 24% t.o.v. de gemiddelde uitstoot van het
kantoor over de laatste 2 jaar.
Hoewel PROTOS het pand huurt, is er toch voor gekozen de kosten
voor deze investeringen zelf te dragen.

Het hoger aantal km in 2009 is te verklaren door 3 factoren:
- Om zich in te werken werd beslist de nieuwe directeur (die in de
periode 1/10 t/m 31/12 gelijktijdig met de vroegere directeur in
dienst was) een aantal kennismakingsmissies in het Zuiden te laten
doen. De CO2-uitstoot per VTE actief op 31/12 vlakt dit effect wat
uit in de vergelijking over 2008 en 2007.
- In 2009 werden ook meer experts in opdracht van PROTOS naar de
partnerlanden gestuurd voor het uitvoeren van punctuele missies.
Ook de voorbereiding van een 2-tal toekomstige Publiek-Publiek
Partnerschappen valt hier onder.
- Een 5-koppige delegatie nam deel aan het 5e Wereldwaterforum in
Istanbul.

Toelichtingen bij kantoor Gent
In 2009 is een fout gecorrigeerd die door de leverancier van de elektrische stroom in 2008 werd gemaakt. Dit verklaart de grote toename
in verbruik. Het reële verbruik zal ergens tussen dit van 2008 en 2009
liggen.

Toelichting bij LA1 en LA13 personeelsbestand per 31/12/09
In het laatste kwartaal liep de inwerkperiode van de nieuwe directeur,
zodat PROTOS tijdelijk 2 directeurs in dienst had. Vanaf 1/1/2010
heeft PROTOS opnieuw slechts 1 directeur in functie.
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Milieu-indicatoren PROTOS groep
GRI code

Beschrijving

EN1

EN3

EN4

EN8

EN16/17

Eenheid

2009

Totale hoeveelheid gebruikte materialen
Kopieerpapier
Papier voor brochures en jaarverslag
Toners: Kleuren
Zwart

kg
kg
stuks
stuks

1.785
278
42
83

Direct energieverbruik van primaire energiebronnen
Gas voor verwarming
Mazout voor verwarming
Mazout voor electriciteitsopwekking
Electriciteit voor gebouwen

KWh
l
l
KWh

850
5.939
338
51.480

2009
per VTE
29
0,7
1,3

Indirect energieverbuik van primaire energiebronnen
Woon-werkverkeer
auto
trein/bus
motorfiets
fiets

km/jr
km/jr
km/jr
km/jr

85.491
104.826
9.432
9.651

1.384
1.697
153
156

Dienstverkeer
auto
motorfiets
trein/bus
vliegtuig

km/jr
km/jr
km/jr
km/jr

405.539
27.048
24.617
431.000

6.566
438
399
6.979

1.417

per VTE
22,9

Totale wateronttrekking
Water voor gebouw

per VTE

m³

Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen
Gebouwen
Gas
Mazout
Elektriciteit
Woon-werkverkeer
auto
trein
motorfiets
fiets
Dienstverkeer
auto
motorfiets
trein/bus
vliegtuig
Papier

kg CO2
KWh
l
KWh

850
6.277
51.480

184
18.423
38.814

km/jr
km/jr
km/jr
km/jr

85.491
104.826
9.432
9.651

25.220
9.899
679
135

km/jr
km/jr
km/jr
km/jr
kg

405.539
27.048
24.617
431.000
2.063

119.634
1.947
2.325
141.580
7.264

Totaal CO2-uitstoot
Gemiddelde CO2-uitstoot per VTE

366.104
5.928

2%
papierverbruik

Samenvatting van de emissies
16%
gebouw

38%
dienstverkeer
vliegtuig
10%
woonwerkverkeer

2009

% in 2009

1. Gebouwen

57.421

15,7%

2. Woon-werkverkeer

35.933

9,8%

3. Dienstverkeer

123.906

33,8%

4. Dienstverkeer vliegtuig

141.580

38,7%

7.264

2,0%

366.104

100%

5. Papierverbruik
Totaal CO2-uitstoot
34%
dienstverkeer
België
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Sociale indicatoren PROTOS groep
GRI code

Beschrijving

LA1

Personeelsbestand
Gemiddeld aantal werknemers in het lopende jaar
Voltijds
Deeltijds
Totaal uitgedrukt in VTE
Personen in dienst per 31/12
Voltijds
Deeltijds
Totaal uitgedrukt in VTE

aantal
aantal
aantal

54,7
7,1
61,8

aantal
aantal
aantal

59
9
64,7

Personeelsverloop
Ingetreden werknemers
Uitgetreden werknemers

aantal
aantal

15,6
10,6

Opleiding
Ontvangen training per jaar
Taalcursussen
Informatica(toepassingen)
Arbeidswetgeving
Vzw-wetgeving
Algemeen
Totaal training

uren/jr
uren/jr
uren/jr
uren/jr
uren/jr
uren/jr

72
96
57
3
49
277

Samenstelling naar geslacht en beroepscategorie
Personeelsbestand
Man - vrouw per 31/12
Voltijds man
Deeltijds man
Voltijds vrouw
Deeltijds vrouw
Totaal uitgedrukt in VTE

aantal
aantal
aantal
aantal
aantal

46
1
13
8
64,7

Per beroepscategorie
Directiepersoneel
Bedienden
Arbeiders

aantal
aantal
aantal

2
61,4
1,3

LA2

LA10

LA13

Eenheid

2009

Toelichting bij PROTOS-groep

Toelichting bij de sociale indicator LA7

De indicatoren voor de PROTOS-groep slaan op alle personeelsleden
(personeel hoofdkantoor, expats en lokaal personeel in de 9 partner
landen) en op alle kantoren in gebruik. Zij behandelen niet de impact
van het personeel noch de acties van onze Zuid-partners.

LA7 ontbreekt in de tabel voor de PROTOS-groep. Er moet nog werk
gemaakt worden van een uniforme rapportering over het werkverlet
in alle landenkantoren: dit is een actie voor 2010.

Vergelijking met vorige jaren is voor de PROTOS-groep nog niet
mogelijk: 2009 wordt de baseline voor de komende jaren.
Het is duidelijk dat het overgrote deel van de gezamenlijke CO2uitstoot van de PROTOS-groep te wijten is aan dienstverkeer:
vliegtuigreizen en de dienstwagens (enkel in gebruik in het Zuiden).
Het hoofdkantoor Gent is met een kwart van het personeelsbestand
verantwoordelijk voor de helft van de CO2-uitstoot; dit voornamelijk
door het dienstverkeer met het vliegtuig. Een reflectie hierover zal
in de loop van 2010 gemaakt worden.
Uiteraard mag een rapportering over milieu-indicatoren niet
beletten dat er nog gewerkt moet worden: reizen is inherent aan de
invulling van onze maatschappelijke doelstellingen in het Zuiden.
Een GRI-rapportering dient in eerste instantie om transparantie te
geven en niet om tot beslissingen te komen die een normale werking
in gevaar brengen.

Aankoopbeleid
PROTOS koopt zoveel mogelijk fairtrade- of biodranken. Voor de
inrichting van een kantoor konden wij dit jaar een beroep doen op
tweedehandsmeubelen van Dexia regio Roeselare-Izegem, waar
voor onze dank. Oudere toestellen brengt PROTOS steeds naar een
kringloopwinkel.
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Financieel Verslag 2009
Geconsolideerde balans 2009 (in €)
2009

ACTIVA

VASTE ACTIVA
I. Oprichtingskosten
II. Immateriële vaste activa
III. Materiële vaste activa
A. Terreinen en gebouwen
B. Installaties, machines en uitrusting
C. Meubilair en rollend materieel
IV. Financiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
V. Vorderingen op meer dan één jaar
A. Handelsvorderingen
B. Overige vorderingen
waarvan niet-rentedragende vorderingen
of gekoppeld aan lage rente
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar
A. Handelsvorderingen
B. Overige vorderingen
waarvan niet-rentedragende
vorderingen of gekoppeld aan lage rente
VIII. Geldbeleggingen
IX. Liquide middelen
X. Overlopende rekeningen
TOTAAL DER ACTIVA

2008

Eliminaties
tss Hoofd& Regionale
kantoren

Hoofdkantoor

Regionale
kantoren

54.162,52

11.751,12

0,00

0,00

0,00

0,00

1.480,41

0,00

1.480,41

814,48

45.630,19
36.265,89
7.122,52
2.241,78

0,00

45.630,19
36.265,89
7.122,52
2.241.78

1%

42.064,63
30.503,83
4.703,99
6.856,81

7.051,92

11.751,12

18.803,04

0,4%

16.045,41

4.294.290,27

98,5%

2.734.667,46

2.621.691,46

0,00

1.809.289,37 -136.690,56

34.789,36
0,00

0,00
0,00

34.789,36

0,00

0,00

Geconsolideerd
totaal

65.913,64

Geconsolideerd
totaal
1,5%

58.924,52

0,00
0,00

12.394,68
0,00

0,00

12.394,68

0,00

0,00

0,00

688.014,32
3.210,05

601.737,18
21.840,00

1.187.850,30
25.050,05

0,6%

627.295,17
18.375,44

684.804,27

579.897,18

1.162.800,25

26,7%

608.919,73

0,00

0,00

0,00

1.879.585,49

899.137,53

2.778.723,02

63,7%

1.755.083,04

19.302,29

308.414,65

327.716,94

7,5%

339.894,56

2.675.853,98

-34.789,36

-101.901,20

1.821.040,49 -136.690,56

4.360.203,91

0,00

2.793.591,98
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2009

PASSIVA
Hoofdkantoo

EIGEN VERMOGEN

Regionale
kantoren

551.994,91

182.065,13

523.070,57
0,00
523.070,57

III. Herwaarderingsmeerwaarden
IV. Bestemde fondsen

I. Fondsen van de vereniging
A. Beginvermogen
B. Permanente financiering

V. Overgedragen winst
Overgedragen verlies
VI. Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN
VII. A. Voorzieningen risico’s en kosten
B. Voorzieningen schenkingen en
legaten met terugnemingrecht
SCHULDEN
VIII. Schulden op meer dan één jaar
IX. Schulden op ten hoogste één jaar
(toelichting V)
A. Schulden die binnen het jaar vervallen
B. Financiële schulden
C. Handelsschulden
D. Ontvangen vooruitbetalingen
E. Schulden m.b.t. belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
F. Overige schulden
X. Overlopende rekeningen
TOTAAL DER PASSIVA

2008

Eliminaties
tss Hoofd& Regionale
kantore

0,00

Geconsolideerd
totaal

Geconsolideerd
totaal

734.060,03

16,8%

627.745,37

167.291,91
0,00
167.291,91

690.362,48
0,00
690.362,48

15,8%

591.356,44
0,00
591.356,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.924,34

14.773,23

43.698,25

0,00

0,00

0,00

332.164,23

6.038,15

157.164,23

6.038,15

0,00

175.000,00

0,00

0,00
7,8%

307.397,87

163.202,38

3,7%

157.397,87

4,0%

150.000,00

75,4%

1.858.448,75

3.287.941,50

-34.789,36

0,00

0,00

438.017,57 -101.901,20

536.395,67

154.925,69

0,00
0,00
19.106,48
0,00

0,00
0,00
107.020,23
0,00

0,00
0,00
126.126,71
0,00

0,00
0,00
31.301,70
0,00

136.912,87
44.259,95

1.810,95
329.186,38

138.723,82
271.545,13

6,2%

110.059,98
13.564,01

1.591.415,54 1.160.130,28

2.751.545,83

63,1%

1.703.523,06

2.675.853,98 1.821.040,49 -136.690,56

4.360.203,91

200.279,30

34.789,36

36.388,93

338.202,38

175.000,00

1.791.694,84 1.632.937,22 -136.690,56

1,0%

-101.901,20

2,9%

3,2%

2.793.591,98

42

Financieel Verslag

Geconsolideerde resultatenrekening 2009 (in €)

2009

Regionale
kantoren

Eliminaties
tss Hoofd& Regionale
kantoren

Geconsolideerd
totaal

8.075.053,54

5.607.747,44

-5.699.335,29

7.983.465,69

826,76

119,61

Hoofdkantoor

I. OPBRENGSTEN
I.A. Omzet verkopen

I.B. Fondsenwerving/Subsidies 7.955.062,33 5.538.759,83
I.B.1. Fondsenwerving
I.B.2. Subsidies

1.350.365,40
6.604.696,93

34.830,91
5.503.928,92

I.C. Diverse opbrengsten

95.432,34

IV. Financiële opbrengsten
VII. Uitzonderlijke opbrengsten
II. KOSTEN

2008

Geconsolideerd
totaal
100%

946,37
-5.699.335,29

1.238,61

7.794.486,87

7.630.566,89

1.354.196,31
6.440.290,56

17%
81%

1.498.953,40
6.131.613,49

13.339,92

108.772,26

1%

65.292,97

20.837,57

9.121,05

29.958,62

2.894,54

46.407,02

49.301,56

1%

3.104,37

7.929.900,07

100%

7.712.910,09

8.046.129,20 5.583.106,16

-31.000,00
-5.668.335,29

7.757.110,63

-5.699.335,29

56.907,79

268.628,33

424.177,56

692.805,89

9%

704.499,33

II.C. Bezoldigingen

1.605.555,33

348.599,62

1.954.154.95

25%

1.702.985,86

II.D. Afschrijvingen

13.019,23

204,72

13.223,95

II.F. Voorzieningen

75.570,34

0,00

75.570,34

1%

9.371,46

5.123.289,56

65%

5.226.549,11

II.B. Diensten, diverse goederen

II.G. Andere bedrijfskosten
V. Financiële kosten

6.069.387,48 4.753.237,37

-5.699.335,29

2.752,46

23.722,61

26.475,07

VIII. Uitzonderlijke kosten

11.216,03

33.164,29

44.380,32

RESULTAAT

28.924,34

24.641,28

0,00

-9.867,37

28.924,34

14.773,91

Omrekeningsverschillen
RESULTAAT
na omrekeningsverschillen

0,00

0,00

17.674,13

37.526,41
1%

14.303,80

53.565,62

44.200,54

-9.867,37

-7.811,61

43.698,25

36.388,93
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Toelichting bij de jaarrekeningen 2009
Inleiding
De jaarrekening van 2009 betreft een geconsolideerde jaarrekening: het is de optelsom van de cijfers van het hoofdkantoor en van de 6 regionale kantoren van PROTOS. 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 2009 en het revisoraal verslag hierover werden goedgekeurd door de Algemene
Vergadering van 26 juni 2010 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 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.
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 het actief betreffen voornamelijk nog te ontvangen projectmiddelen per 31.12.2009,
die door PROTOS met eigen middelen werden voorgefinancierd.
De overlopende rekeningen van het passief betreffen voornamelijk toegekende projectmiddelen, die op 31.12.2009
nog niet besteed werden en worden overgedragen naar 2010.
Resultatenrekening
Het geconsolideerd resultaat van 2009 (incl. omrekeningsverschillen eigen aan de consolidatie) bedraagt 43.698,25
EUR. Het resultaat van het hoofdkantoor alleen bedraagt 28.924,34 EUR.
In het geconsolideerd resultaat zit de personeelsinzet vervat van gemiddeld 13,8 VTE in het hoofdkantoor enerzijds,
en van 13,3 VTE expats en 33,86 VTE lokale personeelsleden, die tewerkgesteld zijn in de regionale kantoren anderzijds. In totaal geeft dit 61 Voltijds Equivalenten.
De totale geconsolideerde werkingskosten van 2009 bedragen 7.929.900,07 EUR en werden als volgt besteed:
- 93,9 % voor de directe realisatie van de programmadoelstellingen (90,3% in het Zuiden en 3,6% in het Noorden);
- 5,6 % 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 grafieken.
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Hierna volgt ook een grafiek die de evolutie van de programmabestedingen in het Zuiden en in het Noorden van
PROTOS doorheen de laatste jaren weergeeft.
Meer info, zowel over onze inkomsten en bestedingen als over onze werking
kan men ook vinden op de site www.ngo-openboek.be, waaraan PROTOS
vanaf het ontstaan aan meewerkt. Deze site draagt bij tot het verlenen van
transparantie over onze sector aan al wie er interesse in heeft.
In 2009 was PROTOS ook nog verantwoordelijk voor specifieke taken binnen programma’s van andere organisaties.
De totale omzet daarvan bedroeg in 2009 ongeveer 2.050.000 EUR. Dit bedrag is niet opgenomen in de resultaten
rekening van PROTOS.
Fondsenwerving
Los van de overheidssubsidies mobiliseerde PROTOS in 2009 1.350.365 EUR aan fondsen, die als volgt werden
besteed:
- NGO-bijdragen voor programma’s: om van de overheid subsidies (via het wettelijk stelsel van medefinanciering) te
krijgen, moet PROTOS meestal zelf een deel van de middelen mobiliseren. Voor 2009 bedroegen de NGO-bijdragen
666.164,13 EUR, wat overeenkomt met 49,3% van de totale fondsenwerving;
- financiering van projecten, die los van de klassieke overheidsfinanciering liepen: 368.793,56 EUR of 27,3% van de
totale fondsenwerving;
- financiering van niet-subsidieerbare kosten van de programma’s: 90.985,92 EUR of 6,7% van de totale
fondsenwerving;
- financiering van een deel van de kosten van het hoofdkantoor, die niet direct verbonden zijn met de uitvoering
van een programma. Deze indirecte kosten worden structuurkosten genoemd. In 2009 werd 16,6% van de totale
fondsenwerving of 224.421,79 EUR aangewend voor financiering van structuurkosten.
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Evolutie directe bestedingen programmawerking
Evolutie
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0€
2003

2004

2005

2009

100%

2006

2007

2% Vlaamse Gemeenschap
10% Belgisch Overlevingsfonds

80%

16% Fondsenwerving

100%

1% Vlaamse Gemeenschap
12% Belgisch Overlevingsfonds

90%
80%

18% Fondsenwerving

70%

70%
60%

31% Europese Commissie

50%

2009

2008

Herkomst financiering

90%

2008

60%
30% Europese Commissie

50%
40%

40%
30%
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20%

30%
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20%

10%

10%
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2008

Regionale verdeling van de bestedingen voor de programmawerking

100%

4% België
7% Madagaskar
11% Grote Meren

90%
80%

14% Ecuador

70%
60%

16% Mali

50%
40%

18% Haïti

30%

100%
90%

4% België
9% Madagaskar

80%

12% Ecuador

70%

13% Grote Meren

60%

13% Mali

50%
40%

19% Haïti

30%

20%

30% Benin

20%

10%

10%
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2009

30% Benin
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Dank u,

PROTOS-donoren!
PROTOS had in 2009 zijn werk niet kunnen leveren zonder de financiële steun van velen.
Wij danken dan ook iedereen hartelijk voor de zeer gewaardeerde steun.

Alle particuliere schenkers.
Provinciebesturen:
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Stads- en Gemeentebesturen:
Assenede
Berlare
Bierbeek
Evere
Gent
Oosterzele
Diverse organisaties en bedrijven:
11.11.11
Ambassador club Tielt
Aqua for All (Nederland)
Aquafin nv
Asbl Sud-Nord
AWW (Antwerpse Waterwerken)
Blue Planet Run Foundation
Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking
CISV (Italië)
CM Patrimonium Midden-Vlaanderen
Dierickx, Leys & Cie via Corporate Funding Programme
Diogenes GOL Herentals
Dienstenthuis, Economisch-Sociaal Ondernemen groep, Surplus Consulting bvba
en Plus Extra Consulting bvba via CFP
Fiduciaire Gerrits
Fondation Ensemble (Frankrijk)
Greenille bvba
GROHE nv
Hain-Celestial Groep LIMA nv
HOM
ICCO (Nederland)
Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe Misereor (Duitsland)
Keppel Seghers nv
Koning Boudewijn Stichting Fonds Amélie en Elisabeth
Kris Kras
Lions Service Club Gent Scaldis
Nationale Loterij
Onze-Lieve-Vrouwinstituut Berchem
Pfizer Puurs nv via CFP
PIDPA HidroPLUS
Rabobank Antwerpen (via Taminco’s WFP)
Rotary club Cantersteen Brussel
Secrétariat International de l’Eau
Siemens nv via CFP
-
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-

SOLID International
Soresma nv
Soroptimist club Brussel Iris
Stichting Gilles
Stichting Ommersteyn
Stichting Vermogensplanning
Swinggroup met VMW welkomsactie
TAMINCO nv in het kader van Taminco’s Water for People
TMVW Integraal waterbedrijf
Trevi nv
UEBH
VIA-fonds: sociaal fonds van de voedingsindustrie
VMW Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
VPK Packaging Group via CFP

Voor de sponsoring van het 2e Jongerenwaterforum:
Argus Milieupunt van KBC en CERA
Prins Filipfonds van de Koning Boudewijn Stichting
Provincie Oost-Vlaanderen
Voor de financiering van programma- en partnerwerking 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)
Leverden gratis kennis en expertise inzetbaar in onze programma’s in het Zuiden of aan onze Zuid-partners:
Aquafin
Bond Beter Leefmilieu
Center for Human Settlements KULeuven
GeoID
GroepT Leuven
IMDC
Soresma nv
TMVW
Universiteit Antwerpen IMDO Leerstoel Integraal Waterbeheer
VMW
VVSG Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten
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Organigram
Wie
doet wat ?

Organigram PROTOS d.d. 01/05/2010
Algemene Vergadering
Raad van Bestuur
Directeur
Dienst Administratie & Financieel Beheer
Zuiddienst

Noorddienst

Diensthoofd Zuiddienst

Diensthoofd Noorddienst

Regiobegeleiders

Regionale kantoor Benin

Cel Mondiale Vorming

Regionale kantoren Mali & Madagaskar

Cel Communicatie,
Externe Relaties & Fondsenwerving

Secretariaat Gent
Regionaal kantoor Haïti
Regionale kantoren Ecuador & Grote Meren

Algemene Vergadering
per januari 2010 : 100 leden

Raad van Bestuur
Voorzitter: Arnoud Lust, werktuigkundig ir., verantwoordelijke internationale ontwikkeling milieu onderzoek, VITO
Leden: Luk Coppens, bouwkundig ir., consultant M & A / Krista Decat, bouwkundig ir., werkzaam in de waterzuiveringssector /
Boudewijn Moyersoen, jurist-economist / Luc Maes, bouwkundig ir., werkzaam bij de Belgische Spoorwegen / Marc Sas,
bouwkundig ir., consultant in waterwerken / Wilfried Van Hove, elektromechanisch ir., bedrijfsconsultant / Filip Buggenhout,
landbouwir., lic. Informatica, Managing Director Cargill Chocolate Products / Geneviève de Crombrugghe, journaliste, voorzitster
COTA / Antonique Koning, economiste, Microfinancieringsspecialist Coördinator EU/ACP Microfinancieringsprogramma, CGAP /
Koen Vlassenroot, doctor in de politieke wetenschappen, professor vakgroep van de derde wereld Universiteit Gent

Secretariaat in Gent
Directeur: Huub Peters
Dienst Zuidwerking: Dirk Glas / Tomas Dossche / Johan Slimbrouck / Peter van der Jagt / Tania Matthijs
Dienst Noordwerking: Marc Despiegelaere / Johan Verstraete / Jan Van der Zwalmen / 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 / Blanche Blackassi / Dieudonné Tcheho / Rebecca Lohou /
Hervé Sterkers / Michiel Smet / Guillaume Houinato / Eloi Ahoumenou / Didier Tchobo / Bruno Dazankpe / Coffi Agboty /
Adam Samba Bio Tobou / Ganyou Abou / Polycarpe Favi / Pacôme Nonfodji / Comlan Simon Honfovou / Moussoubaou Ibrahima
Regionaal kantoor Ecuador: Anne Coutteel / Carmen Sacaquirin / Remigio Ojeda / Rumiñahui Quindi / Pablo Martines /
Katrien Van Hooydonk / Piedad Olmedo Ortiz
Regionaal kantoor Haïti: Martine Haentjens / Rohnald Moise / Julie Lebeau / Agossa Messan Hadonou / Ernst Bien-Aimé
Regionaal kantoor Madagaskar: Francesca Rossi / Dirk Dirix / Norohanta Ranaivoalison / Hanta Razafindravolo /
Francis Randriamanga / Seraphin Selefenirina / Dieny Misy
Regionaal kantoor Mali: Edy Blom / Cheick Kamissoko / Ousmane Diarra / Ada Barry / Drissa Traore / Amadou Traore /
Moussa Coulibay
Regionaal kantoor Grote Meren: Harald van der Hoek / Jean-Pierre Mukangahe / Lieven Peeters / Sarah Kasande
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GRI-overzicht

Visie en strategie

p.

Bestuur, verplichting en betrokkenheid

1.1

33

4.1

Bestuursstructuur

35, 48

4.2

Heeft voorzitter een leidinggevende rol?

35, 48

4.3

Aantal onafhankelijken / niet leidinggevenden

35, 48

4.4

Aanbevelingsmogelijkheden/medezeggenschap

48

4.13

Lidmaatschappen/belangenorganisaties

achterkaft

4.14

Overzicht relevante belanghebbenden

8

4.15

Inventarisatie/selectie belanghebbenden

Verklaring duurzaamheid

Organisatieprofiel
2.1

Naam organisatie

1, 48

2.2

Producten/diensten

8 - 32

2.3

Organisatiestructuur

2.4

Locatie hoofdkantoor

2.5

Landen actief

2.6

Juridische structuur

2.7

Afzetmarkten

2.8

Omvang/kerncijfers

2.9

Significante veranderingen

34

EC1

Directe economische waarden/ omzet

2.10

Onderscheidingen

34

EC4

Significante steun van de overheid

p.

35
5, 31
12-25, 32,
46, 47
35

achterkaft
8 - 32
40 - 42

Verslagparameters

Prestatie-indicatoren
Economie
40 - 45
42, 45, 47

Milieu

3.1

Verslagperiode

34

EN1

Totale hoeveelheid gebruikte materialen

36, 38

3.2

Datum recente verslag

34

EN3

Direct energieverbruik primaire energiebronnen

36, 38

3.3

Verslagcyclus

34

36, 38

EN4

Indirect energieverbruik primaire energiebronnen

EN5

Energiebesparingen en efficiëntieverhogingen

37

3.4

Contactpunt

49

EN8

Totale wateronttrekking

36, 38

3.5

Proces voor bepalen inhoud

34

EN16

Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen

36, 38

3.6

Afbakening verslag

34

EN17

Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen

36, 38

3.7

Specifieke beperkingen

34

3.8

Basis die vergelijkbaarheid beïnvloedt

34

Sociaal

3.9

Berekeningsgrondslagen

35

LA1

Personeelsbestand

37, 39, 48

3.10

Gevolgen van eventuele herformulering

35

LA2

Personeelsverloop

37, 39

LA4

% werknemers onder collectieve arbeidsovereenkomst

37

3.11

Significante veranderingen

35

LA7

Werkverlet

3.12

GRI-Overzichtstabel

49

LA10

Opleiding

37, 39

37

LA13

Samenstelling naar geslacht en beroepscategorie

37, 39

Maatschappelijk
SO1

Effectiviteit van de programma’s voor de gemeenschap

SO5

Deelname aan standpuntbepaling
publiek beleid en lobbying

11, 14, 17
23, 25, 30
5, 10
26-30

Contactpunt voor vragen over dit verslag: marc.despiegelaere@protosh2o.org

info.benin@protosh2o.org
PROTOS Ecuador
info.ecuador@protosh2o.org
PROTOS Haïti
info.haiti@protosh2o.org
PROTOS Oeganda
info.uganda@protosh2o.org
PROTOS Rwanda
info.rwanda@protosh2o.org
PROTOS Mali
info.mali@protosh2o.org
PROTOS Madagaskar
info.madagascar@protosh2o.org

 PROTOS vzw
Flamingostraat 36
B - 9000 Gent


09/235 25 10



09/225 66 07



info@protosh2o.org



www.protosh2o.org
Ondernemingsnr: 0417.299.047

Steun via TRIODOS-rekening 523-0803617-47
IBAN: BE22 5230 8036 1747 / BIC: TRIOBEBB

Druk: op gerecycleerd papier met vegetale inkten bij „Druk in de Weer“, Gent

PROTOS Benin

