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Water als instrument voor vrede

In deze tijd van oorlog en onrust op het Europese continent gaan we bij Join For Water 

ook in op onze bijdrage aan vrede en veiligheid. 

Hoezeer drinkwater en water voor landbouw instrumenten kunnen zijn voor oorlog, is de 

voorbije maanden helaas nog duidelijker geworden in Oekraïne. Drinkwater ontzeggen 

aan onschuldige burgers wordt ingezet als een wreed wapen. Landbouw onmogelijk 

maken op het ogenblik dat regenwater en irrigatiewater de gewassen laten ontkiemen, 

zorgt voor dramatische prijsstijgingen en straks voor voedseltekorten in Afrika, dat veel 

tarwe importeert uit Rusland en Oekraïne. 

We nodigen je uit om ons jaarverslag te lezen vanuit een vredesperspectief. In dit verslag 

rapporteren we heel concreet over de tienduizenden mensen die dankzij Join For Water 

een betere toegang tot water kregen in 2021. 

Achter het succes van de drinkwaterprojecten in Ituri in Congo, schuilt de succesvolle 

onderhandeling van onze partner CIDRI om de bronnen van het water uit de handen 

van rebellen te krijgen. In Mali bracht het gedeelde belang van menswaardige toiletten 

en zuiver water een verdeelde gemeenschap terug samen. In Benin konden we de 

tegenstrijdige belangen van de gebruikers van rivierwater bespreekbaar maken via een 

spelvorm en tot een voorstel van beheer komen waar iedereen beter van wordt. Voor 

duizenden vrouwen verminderden we samen met onze partners het risico op seksueel 

geweld door toiletten dichter bij huis te voorzien.

Water als instrument voor de vrede vraagt om investeringen in de toekomst. Door de 

opwarming van de aarde wordt zoetwater schaarser en dat dreigt een heftige strijd over 

toegang tot water te veroorzaken. Daarom zetten we vanaf dit jaar nog meer in op de 

bescherming van kwetsbare ecosystemen die belangrijk zijn voor het behoud van de 

mondiale zoetwatervoorraden. Tegelijk blijven we samen met onze partners voor zoveel 

mogelijk mensen in het hier en nu water dichterbij brengen. 

Om water als instrument voor vrede te blijven inzetten, is uw belangstelling voor Join For 

Water bijzonder belangrijk. Dank voor uw steun en aanmoediging!

Voorwoord

Bart Dewaele
Directeur

Antonique Koning
Voorzitter
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Kerncijfers 2021

Opbrengsten

Bestedingen 
programma’s

2020 € 8.314.778

2021 € 7.698.318 

2020 € 7.190.084

2021 € 6.735.309

Join For Water werkt samen met 

lokale partners. Met 33 van hen 

was er in 2021 een getekende 

conventie.

Partners

Kerncijfers

3333
Aantal mensen 
dat in 2021
toegang kreeg tot…

Drinkwater

261

Drinkwater

27.338

Sanitatie

154

Sanitatie

16.498

Water voor 
landbouw

118

Water voor 
landbouw

2.013

B

Infrastructuur kan niet 
zonder beheer     . 
 

In 2021 versterkte Join For Water 

gemeentebesturen, comités, 

associaties... om een goed beheer 

te garanderen:
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Join For Water en zijn partners blijven de toegang 
tot water verbeteren, startend bij de bron.

Verbeteren van toegang tot water 
Van kraan tot bron

Voor Join For Water staat het verbeteren van toegang tot water in het Globale Zuiden al 

meer dan 40 jaar centraal. En dat doet het nog steeds. Toch is er doorheen de jaren heel wat 

veranderd aan de manier waarop we die toegang trachten te verbeteren.

Al vanaf het prille begin zijn we samen met onze partners sterk in het verbeteren van basis-

behoeften rond water en sanitaire voorzieningen via aangepaste infrastructuur. Deze sterkte 

werd ook tijdens het voorbije meerjarenprogramma (2017-2021) uitgespeeld. 

In alle landen waar Join For Water actief was in de voorbije 5 jaar, werd nieuwe infrastructuur 

aangelegd om drinkbaar water dichter bij de mensen of op het veld te krijgen, en werden 

toiletten gebouwd voor huishoudens en scholen. 

Zo werd er bijvoorbeeld in Oeganda een rampomp geïnstalleerd langs de Mpanga-rivier om 

water omhoog te pompen in een steile vallei. Dit voorkomt erosie door mensen en dieren die 

naar beneden (en weer naar boven) moeten wandelen langs de hellingen, en zorgt ervoor dat 

ze makkelijker hun velden kunnen irrigeren.

Doorheen de jaren werd ook steeds meer ingezet op het verduurzamen van die toegang tot 

water op langere termijn door middel van een bredere aandacht voor beheeraspecten en 

integraal waterbeheer. Daarvoor werden beheercomités opgezet om ervoor te zorgen dat de 

gebouwde infrastructuur wordt onderhouden en dat watersystemen financieel duurzaam zijn. 

Tijdens de voorbije 5 jaar werd hier in alle landen specifiek aandacht aan besteed. 

•  In DR Congo bouwde Join For Water met zijn partner bijvoorbeeld kiosken waar water  

  kan gekocht worden. Met de opbrengst worden uitbaters van de kiosken – meestal   

  vrouwen - betaald en wordt het watersysteem onderhouden via verschillende   

  beheercomités. 

• In groentetuinen in Mountougoula, Mali, kwamen er pompen op zonne-energie en water- 

  torens, zodat de vrouwen permanent over water beschikken voor hun teelten. Een deel van  

  de opbrengst wordt gebruikt voor onderhoud en reparatie van infrastructuur. 

De weg naar water begint bij de bron

Bovendien werd duidelijk dat natuurbehoud ook een essentiële rol speelt in het waarborgen 

van de toegang tot water. We zien dat watervoorraden overal steeds meer onder druk komen 

te staan door een snel toenemende bevolking, verstedelijking, vervuiling en een stijgende vraag 

naar water voor voedselproductie.

In de voorbije 5 jaar hebben we dan ook samen met onze partners ingezet op het herstellen en 

beschermen van deze watervoorraden en bronzones. Zo werden er boomplantacties uitgevoerd 

in Haïti, Burundi en Oeganda om waterinfiltratie te verhogen en bronzones te beschermen, 

en werden in Benin rivieroevers beschermd tegen erosie, met een positief effect op de 

waterkwaliteit.

Kortom, tijdens het voorbije meerjarenprogramma hebben we al een lange weg afgelegd om de 

toegang tot water te helpen verbeteren van kraan tot bron, en alles daartussenin. Langsheen deze 

weg hebben we op veel plaatsen een verschil kunnen maken, maar werden we ook geconfronteerd 

met nieuwe uitdagingen. In de toekomst draaien we dan ook de logica om en beginnen we bij de 

bron. Want zonder bron, geen water. 

Onze vernieuwde strategie rond bescherming en behoud van watervoorraden komt dus niet uit het 

niets. Het is een antwoord op de noden die we zien in de landen waar we werken, en op de globale 

klimaat- en milieu-uitdagingen waar we vandaag allemaal mee te maken krijgen.
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“

We zijn een 
modelplek 

geworden voor 
anderen, dagelijks 
komen bezoekers 
een kijkje nemen. 

- Gaoussou

Haïti Mali

Benin
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Join For Water in kaart
Legende zie p. 2

We staan er niet 
genoeg bij stil dat 
ons waterverbruik 

verder gaat dan het 
water dat we uit onze 

kranen zien vloeien. 
- Anne

Het aantal personen dat “toegang krijgt tot” is pas meet-

baar bij de ingebruikname van systemen voor drinkwater, 

sanitair of irrigatie, zodat in de jaarlijkse rapportering 

behoorlijke schommelingen kunnen voorkomen. Join For 

Water werkt ook niet in elk land in de 3 sectoren, wat de 

lagere cijfers voor ‘water voor de landbouw’ verklaart.

Ik ijverde lange tijd voor 
veilig drinkwater in 

onze gemeenschap en 
ben nu echt trots dat 

deze droom waarheid 
is geworden. 

- Orando

België Oeganda

Ik heb de juiste 
technieken geleerd 

en kon wat geld 
verdienen voor 

mijn familie. 
- Grégoire

Kinderen die op hun 
weg naar school 

voorbijkomen, 
mogen de latrine 

ook gebruiken, 
als ze ze netjes 

achterlaten. 
- Rose

Join For Water in kaart

In onze wijk 
Bankoko maakt 

deze kiosk een 
groot verschil. 

Vroeger was 
waterhalen een 

echte lijdensweg. 
- Merveille

DR Congo

Burundi
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Ik wil graag een bijdrage 
leveren aan onze 

gemeenschap en heb 
daarom een stuk grond 
ter beschikking gesteld 

voor een boomkwekerij. 
- Dorvilus

" " " "

"""
De volgende pagina’s tonen een selectie 

uit onze activiteiten in 2021.
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Getuigenis

Via het spel kunnen de deelnemers de gevolgen van hun 
activiteiten voor het milieu beter inschatten en concrete 
voorstellen doen rond het herstel van de ecosystemen

Ik engageerde mij in de gemeenschap en hielp mee bij het vrijmaken van het 

kanaal van Goussa in Dékanmey. Ik heb de juiste technieken geleerd en kon 

wat geld verdienen voor mijn familie.

Grégoire Agossou – Goussa-Aguégués

Wie heeft de beste kaarten?

BENIN – De vallei van de Ouémé in het zuiden is gezegend met een overvloed aan 

bodemrijkdommen. Maar het gebied lijdt onder de klimaatverandering en onder de 

overexploitatie van deze natuurlijke hulpbronnen.

Join For Water voert er met Green Keeper Africa en Antea Group een project uit rond Integraal 

Waterbeheer. Dit ondersteunt de bevolking bij de uitvoering van verschillende activiteiten om 

de ecosystemen en hun diensten van de vallei te beschermen en te herstellen. De bewoners 

hebben samen en in overleg de activiteiten bepaald.

Om alles in kaart te brengen, ontwikkelde het Franse onderzoeksinstituut CIRAD een rollenspel, 

helemaal aangepast aan de context. Via het spel maakt de bevolking kennis met de principes 

van geïntegreerd beheer van de waterreserves, en met water-ecosysteemdiensten. Zo kan de 

gemeenschap de gevolgen van haar activiteiten voor het milieu beter inschatten en concrete 

voorstellen doen rond herstel ecosystemen/diensten. 

Het principe is eenvoudig: op het spelbord zijn alle gebieden in het dorp voorgesteld, zoals de 

hoogvlakte, de overstromingsvlakte, de rivier ... Een animator begeleidt het spel en de discussies 

die ontstaan. Bij de start krijgen de spelers spelmateriaal zoals arbeidsfiches, geld, dieren en 

visnetten, en activiteitenkaarten die een inkomen uit bijvoorbeeld landbouw opleveren. 

Elke spelronde vertegenwoordigt een periode met een hoge waterstand of één met zich 

terugtrekkend water. Afhankelijk van de periode, de beschikbare werktuigen, arbeidskrachten 

en inkomsten, gaan de spelers op het bord naar het geschikte gebied om hun activiteiten uit te 

voeren. Aan het eind van elke ronde maakt de begeleider de balans op van de inkomsten van 

elke speler … en van de vervuiling die de activiteiten veroorzaakten. 

Afhankelijk van de keuzes van de spelers doen zich nieuwe situaties voor. Het wordt 

bijvoorbeeld onmogelijk om op de kanalen te geraken door de woekerende waterhyacint, en dus 

te gaan vissen of bij de markt te geraken. De spelers hebben instinctief al snel door dat slechte 

praktijken in de vallei allerlei problemen veroorzaken. 

Via het spel begrijpen de spelers de complexiteit van de ecosysteemdiensten en zien ze 

verbanden tussen het gebruik en het verval ervan. Ze zijn dan ook klaar om maatregelen voor 

herstel en behoud voor te stellen. De begeleider verzamelt alle voorgestelde activiteiten.

Om zo representatief mogelijk te zijn, spelen in hetzelfde dorp meerdere focusgroepen: 

vrouwen, mannen, jongeren, en de oude wijze mannen van het dorp. Zo komen de gewoonten 

van elke groep naar boven en kan men onderscheid maken in de problemen en in de 

oplossingen.

Dit rollenspel werd gespeeld in de 28 dorpen die bij het project betrokken waren en maakte 

het mogelijk om in elk dorp prioritaire acties voor de gemeenschap op te lijsten. Opvolging is 

voorzien tijdens extra bijeenkomsten met de betrokken dorpen. 

Het spel  zette heel wat in beweging!
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Mali in 2020

Gaoussou Konta  

is 52 jaar en hoofd van Selenguégoun.

Wij wonen hier al 40 jaar met meer dan 300 mensen, maar vreemd genoeg 

hadden we nooit toegang tot drinkwater of enige vorm van sanitair. De situatie 

was erg moeilijk voor ons, en bovendien ongezond, want we liepen risico op 

allerlei ziektes. 

Vandaag zijn we heel gelukkig met het drinkwaterpunt en de toiletten. We hoeven 

de rivier niet meer over te steken om drinkwater te halen en we kunnen nette 

latrines gebruiken. We hebben heel wat bijgeleerd over goed hygiënisch gedrag: 

na toiletbezoek de handen wassen, potjes voor de kinderen zetten, de latrines 

correct gebruiken, de koertjes vegen, enzovoort. We zijn een modelplek geworden 

voor anderen, dagelijks komen bezoekers een kijkje nemen. 

Getuigenis
Niemand achterlaten: drinkwater is een recht voor 
iedereen

MALI – ‘Niemand achterlaten’ - leave no one behind - is de centrale leidraad voor de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen. En evenzeer voor Join For Water. En zo kregen de Bozo eindelijk 

ook toegang tot drinkwater en fatsoenlijke latrines.

De Bozo is een volk in Mali, dat traditioneel van visvangst leeft, maar tegenwoordig ook van zand-

winning. Velen houden er een semi-nomadische levensstijl op na, volgens de seizoenen en het 

wisselend niveau van de rivieren. In de hoofdstad Bamako wonen ze langs de oevers van de Niger of 

op - soms kunstmatige - eilandjes in de rivier. Bij extreem hoog water zijn ze gedwongen om tijdelijk 

elders onderdak te zoeken. 

Door de dalende visstand, ongeorganiseerde zandwinning en afvallozing in de Niger, worden de 

Bozo bedreigd in hun levensonderhoud. Hun relatief lage alfabeteringsgraad en opleidingsniveau en 

het ontbreken van eigendomsbewijzen van de grond waarop ze wonen, zijn enkele oorzaken van hun 

marginalisatie. In ontwikkelingsplannen van het district Bamako en deelgemeenten wordt er niet of 

nauwelijks rekening gehouden met de Bozo. De stedelijke ontwikkeling  op de oevers van de Niger, 

verdrijft de gemeenschappen die er wonen.

Op één van de eilandjes vestigde zich ruim 40 jaar geleden een Bozo-gemeenschap in 

Selenguégoun. Tot voor kort hadden zij geen toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen. 

Drinkwater kwam uit de rivier of werd per boot gehaald vanaf het vasteland. Ontlasting gebeurde in 

de openlucht, wat vooral voor vrouwen en ouderen een aantasting van hun waardigheid was. 

Toen de gemeenschap in contact kwam met ADéCB (Association pour le Développement des 

Communautés à la base), partner van Join For Water, werd besloten om een drinkwaterpunt te 

installeren, dat gebruik maakt van langzame zandfiltratie van rivierwater, een innovatief systeem 

geproduceerd door een Malinese start-up. Er werden klassieke latrineblokken gebouwd, maar 

ook andere die voorzien zijn van een wc-pot. Voor ouderen en minder mobiele mensen is dit 

gemakkelijker. 

De gemeenschap heeft geleerd over goed hygiënisch gedrag zoals handenwassen na toilet-

bezoek. Ook is de gemeenschap begeleid bij het goed beheer, onderhoud en reparatie van de 

drinkwaterinstallatie en de latrines. 

Dankzij de samenwerking tussen de gemeenschap, ADéCB en Join For Water hebben 430 personen 

uit 40 huishoudens nu toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen en hebben ze hun 

hygiënische gewoonten verbeterd.

Het drinkwaterpunt maakt van de Bozo een minder 
gemarginaliseerde bevolkingsgroep in Bamako. 
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Ouganda in 2020

Meten is weten

OEGANDA – Tot voor kort was veilig drinkwater voor de gemeenschappen van Mahyoro 

subcounty aan de rand van Lake George geen evidentie. Ze maakten gebruik van boorputten, 

putten water uit het meer en de rivieren of groeven naar grondwater in de buurt van hun huizen. 

Tot voor kort…

Join For Water en de Oegandese ngo HEWASA sloegen in 2021 de handen in elkaar om deze precaire 

situatie aan te pakken, met als resultaat negen nieuwe drinkwaterpunten verspreid over de dorpen. 

Niet alleen een investering die door de gemeenschappen enthousiast werd onthaald, maar ook een 

buitenkansje voor wetenschappelijk onderzoek!

Professor Bart Defloor en doctoraatsstudente Femke Maes van de faculteit Economie en Bedrijfskunde 

aan de Universiteit Gent bijten zich vast in deze wetenschappelijke kant van de zaak. Drie vragen staan 

hierbij centraal:

• In welke mate beslissen de huishoudens de nieuwe drinkwaterpunten te benutten?

• Wat is de rol van de wandelafstand, het risico op diarree, de beschikbaarheid van de    

  drinkwaterbron en de waterprijs in deze beslissing?

• Wat is de impact van de interventie op de drinkwaterkwaliteit in de huizen en de gezondheid van  

  de bewoners?

Gesteund door een twaalfkoppig team van de universiteit in Fort Portal trokken ze tweemaal het veld 

in om data te verzamelen. 70% van de bevolking werd bevraagd op hun drinkwatergedrag en in elk 

bezocht huis werd een drinkwaterstaal genomen. We lichten 

alvast een tipje van de sluier. 

Voor de interventie bleek 90 procent van de drinkwaterstalen 

van slechte kwaliteit en gaf het merendeel van de gemeenschap 

aan bereid te zijn tot 100 UGX te betalen voor een jerrycan zuiver 

drinkwater. Met datzelfde bedrag kan men bv. een tweetal keer 

houtskool kopen. 

Het is nog even wachten op de definitieve resultaten van 

de analyses na de drinkwaterinterventie, maar het labo 

communiceerde alvast een aanzienlijke verbetering waar te 

nemen. 

Wordt vervolgd.

"

Getuigenis

  Orando Juma Safari 

 is 42 jaar en coördinator van de Gezondheidsteams 

in Mahyoro subcounty (Bukana).

Orando is de geëngageerde leider van de Village Health Teams 

die elk gezin bij naam kent en dagelijks voor ons paraat stond. 

Onder zijn toeziend oog worden de huishoudens ingelicht over het 

belang van veilig drinkwater, het gebruik van de waterpunten en de 

deelname aan ons onderzoek. 

We houden contact met Orando om op de hoogte te blijven van het 

gebruik van de waterpunten en de resultaten terug te koppelen naar 

de gezinnen. 

Ik ijverde lange tijd voor veilig drinkwater in onze gemeenschap en 

kan nu met trots zeggen samen met Join For Water en HEWASA 

deze droom te hebben waargemaakt.

Femke en Bart met de enquêteurs van de Mountains 
of the Moon University in Fort Portal. Voor ze op 

pad gingen naar de gezinnen en om waterstalen te 
nemen, kregen ze een opleiding. 
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Rose Minani 

is huismoeder en woont in Muhanza.

In de vorige latrine zaten veel vliegen omdat de put niet was afgedekt, nu is het 

aangenamer. Minder vliegen betekent ook minder ziek zijn. Kinderen die op hun 

weg naar school voorbijkomen, mogen de latrine ook gebruiken, als ze ze netjes 

achterlaten. 

We gebruiken een viertal bidons water per dag, de tocht naar de bron duurt 

20 minuten heen en terug. De bewoners hier hadden de bron eerst zelf ingericht, 

maar als het veel regende had het water een vreemde kleur. Dan moesten we aan 

een andere bron water halen. De bron is nu beter ingericht, maar de beschermde 

zone rond de bron is eigenlijk nog niet groot genoeg.

GetuigenisWanneer elk lapje grond voor voedsel moet zorgen

BURUNDI – In de gemeenten Isare en Bubanza leveren meerdere ingerichte bronnen 

drinkwater aan de gezinnen in de omgeving. Dat is het werk van partner AVEDEC en Join For 

Water.

Om de drinkbaarheid van het water te waarborgen, is de bescherming van de brongebieden 

cruciaal. Rond de bron ligt een beschermingsperimeter van 350m² waar landbouw en begrazing 

verboden zijn om vervuiling te voorkomen. 

Andere noodzakelijke ingrepen zijn het planten van bomen en het graven van geulen om 

infiltratie van regenwater te verhogen en erosie te voorkomen. Voor al deze ingrepen is 

grond nodig, en die is schaars. 9 van de 10 Burundezen leeft van landbouw en elk gezin bezit 

gemiddeld een 0,25 hectare grond.

Het is dan begrijpelijk dat een gezin moeilijk een stuk land kan afstaan om de bronzone te 

beschermen, ook al is dat in het belang van de gemeenschap. 

De wet voorziet in de schadeloosstelling van  de grondeigenaar, maar die procedure kan erg lang 

duren terwijl een gezin dat zijn land moet afstaan wel onmiddellijk die schadeloosstelling nodig 

heeft, niet zozeer in de vorm van geld, als wel met een ander stuk grond. 

Het vinden van een ander geschikt stuk grond dat op redelijke afstand van het huis ligt, 

is ook niet evident met een bevolkingsdichtheid van ongeveer 400 inwoners per km². Dit 

landprobleem is dan ook een echte uitdaging in Burundi, waar de autoriteiten moeten 

zoeken naar een evenwichtige oplossing tussen de kwaliteit van het water en de toegang tot 

landbouwgrond.  

Een bijkomende uitdaging is dat herbebossing vaak gebeurt met eucalyptus. Die boom 

levert snel inkomsten op uit hout en houtskool, maar tast ook de watervoorraden aan. 

Sinds 2020 loopt in het hele land een actie om eucalyptusbomen binnen 15 m van elke 

ingerichte bron te rooien. Acties om eucalyptus te vervangen door lokale soorten zijn aan 

de gang, in samenwerking met de Burundese organisatie ASREEBU, maar de noodzakelijke 

mentaliteitsverandering vertraagt het proces. De actie kost ook veel geld en verschillende 

instellingen moeten hun krachten bundelen om tastbare resultaten te boeken.

Samen met de bescherming van  de bronzones, is AVEDEC begonnen met de aanleg van 

ecologische latrines (ECOSAN) voor gezinnen. Hier duikt hetzelfde probleem op: voor een latrine 

heb je ook grond nodig. De bevolking is daarom niet altijd happig op de bouw van latrines.

Deze bron is al beschermd door een stuk 
grond met enkel gras en bomen, maar de 

zone zou nog veel groter moeten zijn. 
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Meegroeien met de bevolking

DR CONGO – Werken in een conflictsituatie brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Dat 

is een bijna jaarlijks weerkerend thema in ons jaarverslag en voor 2021 is dit helaas niet 

anders. Neem nu de provincie Ituri in Congo. 

De hele provincie werd onder militaire staat van beleg geplaatst omwille van het escalerende 

geweld. Onze partner CIDRI  was hierdoor genoodzaakt om al zijn activiteiten te beperken tot de 

stad Bunia.

Maar dat betekent niet dat er minder werk was. Integendeel! Net zoals veel andere steden, 

wordt Bunia gekenmerkt door een zeer snelle bevolkingsgroei. Door de betere economische 

situatie in de stad, verhuizen veel mensen vanuit de omliggende dorpen naar Bunia. 

Bovendien kent Bunia een toestroom van vluchtelingen vanuit het door geweld geteisterde 

platteland. Hierdoor groeide de stad enorm in de laatste 10 jaar. Verder neemt ook de vraag naar 

drinkwaterinfrastructuur snel toe. Maar de overheid kan deze vraag niet bijhouden, waardoor 

veel stadsinwoners amper toegang hebben tot drinkwater en sanitatie.
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En dat is nu net waar CIDRI en Join For Water een verschil maken. Aan het begin van het afgelopen 

meerjarenprogramma werd een waternetwerk aangelegd om water vanuit de bronzones in de 

bergen tot in de stad te krijgen. 

In twee wijken in Bunia werden 38 kiosken gebouwd om dit water te verdelen, 11 daarvan in 2021. 

De meeste kiosken zijn nu op dit netwerk aangesloten, zodat inwoners er drinkwater kunnen kopen. 

Dat konden we vaststellen  tijdens een terreinbezoek in november 2021, waar we met gebruikers en 

uitbaters van de kiosken konden praten. 

Het water blijkt niet alleen van goede kwaliteit - en is zelfs lekker volgens sommigen! - maar het 

helpt gebruikers ook om tijd te besparen en een sociaal netwerk uit te bouwen. Ondanks de enorme 

uitdagingen in deze snelgroeiende stad en de  onveilige situatie, kregen we daarom toch veel 

lachende mensen te zien.

Water halen bij jou in de buurt, dat is toch evident. 

Merveille 

is naaister in Bankoko/Bunia.

In onze wijk Bankoko maakt deze kiosk een groot verschil. We 

kunnen het water gebruiken om te drinken, te koken, te wassen… 

dat is een enorme hulp. Vroeger was het een echte lijdensweg. 

We moesten 2 à 3 kilometer stappen tot de wijk Hoho om aan 

water te geraken. Ik hoop dat mijn kinderen op een dag ingenieur 

of dokter kunnen worden , om de bevolking te helpen zoals 

CIDRI nu doet.

Getuigenis

"
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Haïti in 2020

Ik wil graag een bijdrage leveren aan onze gemeenschap en heb daarom 

een stuk grond ter beschikking gesteld voor een boomkwekerij. 

En die boomkwekerij is echt een goede zaak: veel mensen zijn boompjes 

komen halen, fruitbomen of bomen die later hout zullen opleveren.

Het was echt bemoedigend om het enthousiasme te zien om ons gebied 

te herbebossen. En nu kunnen we bovendien zelf de kwekerij onderhouden 

zodat we continu boompjes in voorraad hebben. 

Dorvilus Saturné 

is inwoner van Bion. 

Getuigenis

Een negatieve spiraal doorbreken

HAÏTI – In Haïti is het risico op overstromingen ten gevolge van de klimaatverandering en op 

hun kwalijke gevolgen bijna overal erg groot. Maar het stroomgebied van de Trois Rivières 

loopt wel erg veel risico. Het strekt zich uit over de departementen Artibonite, Noorden en 

Noordwest.

In dit gebied is de bodemerosie heel ernstig, wat de gevolgen van de overstromingen nog erger 

maakt. De huidige landbouwpraktijken, zoals het vaker verbouwen van eenjarige gewassen, 

laten de bodem het grootste deel van het jaar onbegroeid en blootgesteld aan de extreme 

weersomstandigheden. Gevolg: intensieve regenval en stormen veroorzaken overstromingen die 

de vruchtbare bovenlaag van de akkers wegspoelen. 

Ook de grootschalige ontbossing in de bergachtige delen van het stroomgebied, verergert 

de erosie nog. Bomen worden massaal gekapt voor de productie van houtskool, de primaire 

brandstof van huishoudens. Het grootste deel van de inheemse bossen is gekapt. De vraag 

naar houtskool zal niet afnemen, aangezien de productie ervan voor veel landbouwers een 

alternatief middel van bestaan biedt. De boeren hebben die extra inkomsten nodig bij lage 

opbrengsten, mislukte oogsten of onverwachte uitgaven, vooral in extreem natte of droge jaren. 

Al deze praktijken hebben het natuurlijke landschap van het stroomgebied radicaal 

veranderd. Er is een negatieve spiraal ontstaan met fenomenen die elkaar versterken. De 

infiltratiecapaciteit van de kale bodem is sterk verminderd, bij hevige regenval wordt heel wat 

aarde meegesleurd en de watervoorraden worden aangetast. Bij de volgende overstromingen 

spoelt nog meer aarde weg en komen er nog meer stenen en aarde in de rivieren terecht, die het 

water vervuilen en bijvoorbeeld ook drainage-infrastructuur blokkeren. Deze cyclus versterkt de 

volgende overstromingsronde, wat leidt tot de vernietiging van gewassen, landbouwgrond en 

landbouwinfrastructuur. Ook mensen en vee laten hierbij soms het leven. 

Het uiteindelijke gevolg voor de mensen in dit stroomgebied is dat de voedselzekerheid sterk is 

afgenomen.

Muurtjes op de hellingen verhinderen 
het wegspoelen van vruchtbare grond.
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Water om voedselonzekerheid te bestrijden

Daarom werkt Join For Water in Trois Rivières zowel op het niveau van ecosystemen als 

watergerelateerde ecosysteemdiensten in enkele kleine deelstroomgebieden van Trois Rivières. 

Een daarvan is Baladé dat een oppervlakte van 11,7 km² heeft. Het project in Trois Rivières wordt 

gesteund door de Europese Unie.

Enkele realisaties van 2021: in de boomkwekerij in Bion werden 32.000 bomen opgekweekt voor de 

bescherming van de meest erosiegevoelige zones en als ondersteuning van lokale boeren bij hun 

overstap naar agrobosbouw. 

De landbouwers bouwden muurtjes op de hellingen en groeven greppels om het afstromende water 

en de weggespoelde aarde tegen te houden.

In het lager gelegen deel van het stroomgebied werd het irrigatiesysteem van Vital – 100 hectaren 

groot – hersteld waardoor het waterverlies met de helft werd verminderd. 350 boeren (m/v) 

gebruiken het beschikbaar water nu efficiënt.

In het totaal zijn 152,8 ha of 13% van het stroomgebied beschermd. Doel is om dit te verhogen naar 

20% om een meetbare impact op de waterkringloop te bereiken.
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België in 2020

Water met uitdagingen

BELGIË – Kijk eens in je kleerkast en kijk hoeveel water er in zit. Denk eens na over je 

eetgewoonten, hoeveel water uit het Zuiden slorp je daarmee op? Met deze en andere 

vragen daagde Join For Water samen met de gemeenten Brasschaat, Merelbeke, Kortrijk en 

Roeselare, 310 families uit in de WaterChallenge@home. In deze try-out campagne werkten 

we samen aan een waterbewuste(re) wereld. Deze samenwerking tussen Join For Water en 

4 lokale besturen kaderde in Project W, dat liep van 2017 tot en met 2021. 

Tijdens de Water Challenge@home – met als startdag Wereldwaterdag op 22 maart 2021 – 

ontvingen  deelnemers 12 weken lang per mail een uitdaging, tip of leuke opdracht  om hun 

waterverbruik te verminderen. Mensen deden mee met hun gezin, als koppel of alleen. Samen 

met andere enthousiastelingen bespaarden ze via hun deelname duizenden liters water en 

leerden ze heel wat bij over direct water uit de kraan, en vooral over indirect water dat verstopt 

zit in alles wat we gebruiken.

Aan het begin van de challenge ontvingen deelnemers een starterspakket, met onder meer een 

affiche om hun omgeving te laten zien dat ze deelnamen aan de Water Challenge@home. De 

opdrachten rond voeding, kledij, spullen en water in huis/tuin en de tips werden afgestemd op 

de context van de stad of gemeente. 

De deelnemers van Merelbeke en Roeselare maakten een waterwandeling. In Brasschaat en 

Kortrijk hadden de deelnemers de keuze tussen wandelen of fietsen. Ze leerden in hun buurt 

verpakkingsvrije winkels, lokale deel- of voedselinitiatieven kennen. 

Anne Drake 

was waterambassadeur voor de Water Challenge

in Brasschaat.

De campagne is voor mij een echte eye opener. We staan er niet genoeg bij stil 

dat ons waterverbruik verder gaat dan het water dat we uit onze kranen zien 

vloeien. 

Bovendien vond ik het heel leuk om de Water Challenge samen met andere 

mensen uit mijn gemeente aan te gaan. 

De leukste opdracht vond ik de olla maken. We hadden bloempotten die we al 

een tijdje niet meer gebruikten. Nu zorgen ze voor een soort van mini-irrigatie van 

onze nieuw geplante goudsbloemen.

Getuigenis

"

De creatieve deelnemers postten hun 
foto’s op Facebook en instagraM..

De resultaten van hun activiteiten waren te zien in facebookgroepen, waar de deelnemers fier hun 

eigen foto’s plaatsten. Tussendoor kregen de deelnemers een aanmoedigingskaartje met een 

persoonlijke boodschap.

Op het einde van de challenge werden de deelnemende gezinnen beloond met leuke prijzen zoals 

een boekenpakket, bomen, tuinadvies, een zwemabonnement of een groentepakket. De prijzen 

werden in het gezelschap van de lokale schepen van duurzaamheid overhandigd bij de winnaars 

thuis! Dankzij al deze interactie was de challenge in corona-lockdowntijd toch een levendige 

bedoening.

Kortom: als try-out-campagne was deze challenge zeker geslaagd. We namen enkele 

verbeterpunten mee naar de editie 2022 – die overigens rond de 1.500 deelnemers telt!
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Getuigenissen van collega’s

Achille Biffumbu 

Programmaverantwoordelijke 

Ik ben in april 2021 gestart bij Join For Water, dus in de laatste maanden 

van het vorige meerjarenprogramma en bij de voorbereiding van het 

nieuwe. Ik heb van beide processen erg veel opgestoken van collega’s en 

partners terwijl ik het beste van mezelf probeerde te geven.

Ik bewonder de flexibiliteit en weerbaarheid van Join For Water en CIDRI 

al die jaren van het programma, in een onzekere en onveilige periode met 

zowel ebola als COVID. En met daarbovenop nog eens de onstabiele 

politieke situatie, zowel nationaal als in onze provincie.

Ik kijk uit naar de manier waarop Join For Water zich, samen met de partners, positioneert in de 

vernieuwde strategie van bescherming van de watervoorraden en naar de nieuwe dynamiek 

daarrond.

Fassirima Keita  

Technisch assistent

Mali kende in 2021 een moeilijk politiek jaar en de botsingen tussen 

gewapende milities en terroristische groeperingen op verschillende 

plaatsen in Mali houden aan.

Ik volg het project rond voedselzekerheid op in de regio Koulikoro, dat is 

een project gesteund door Enabel. In 2021 was er veel werk, op kantoor 

en op het terrein, maar het ging goed en de collega’s steunden elkaar. 

Antoine Verlaine Bien-Aimé  

Programmaverantwoordelijke

Het meerjarenprogramma 2017-2021 verliep in moeilijke omstandigheden, 

moeilijk voor Haïti zelf en door de coronapandemie. Maar we hebben de 

droom van veel mensen kunnen waarmaken: water kunnen tappen aan 

een drinkwaterpunt dicht bij huis. De inwoners van Morne Couleuvre, in 

Belladère en die van Foison, in Port-de-Paix, zijn enorm blij dat ze nu niet 

meer de steile hellingen op en af moeten om water te halen. Er werd immers 

drinkwaterinfrastructuur aangelegd of hersteld. 

Met het nieuwe programma hopen we de watervoorraden te beschermen en te behouden voor de 

toekomstige generaties.

Sarah De Raedt  

Trajectbegeleider duurzaam watergebruik – onderwijs

Het voorbije jaar stond in het teken van het afronden van ProjectW met de 

scholen en de gemeenten. 2021 was natuurlijk nog getekend door corona 

met afstand houden, thuiswerken, verbod om samen te komen met grote 

groepen… We hadden veel contact met scholen en leerkrachten, maar dat was 

meestal online. Het feestmoment per regio met de scholen kon niet doorgaan, 

maar we bedachten een alternatief. Elke school ontving een ‘feestpakket’ met 

daarin producten van de lokale handelaars.

2021 was ook een overgangsjaar - het laatste jaar van een programma en de voorbereiding van een 

nieuw: ik was dus veel bezig met evaluaties, het verzamelen van good practices en het vertalen naar 

andere doelgroepen. Dat was heel interessant. Toch is procesbegeleiding nog iets meer mijn ding, 

samen met een school of gemeente een traject afleggen bijvoorbeeld, en dat was er minder in 2021. 

Maar de afrondende gesprekken met leerkrachten en ambtenaren of personeel van de gemeenten 

waren heel deugddoend, we kregen mooie reacties en de scholen mogen echt fier zijn op wat ze 

realiseerden met de leerlingen. 

Guillaume Houinato  

Technisch assistent

Er was veel werk in 2021, want o.a. het meerjarenprogramma liep ten 

einde. Om alles af te ronden, rapporten en planning te maken, en de 

partnerschappen verder te beheren ontstond er wel wat tijdsdruk. In 2021 

golden er ook nog beperkingen door de coronapandemie, maar we konden 

de doelstellingen wel behalen. 

De bevolking en de betrokken partijen bij de projecten rond drinkwater, 

sanitatie en waterbeheer waren erg tevreden. Wijzelf waren ook erg blij 

met het onderzoek van een student naar landbouwwater bij producenten in de gemeente 

Athiémé. Interessant om mee te nemen naar het volgende meerjarenprogramma.  

Ik heb in de vele jaren bij Join For Water veel praktische en theoretische ervaring en 

vaardigheden opgedaan. En ik ging met plezier de professionele uitdagingen aan op het gebied 

van armoedebestrijding en milieubescherming.

P.S. Guillaume gaat einde 2022 met pensioen.

Collega’s blikken terug

DR Congo

Mali

Haïti

België

Benin

Het werk met de partners verliep ook vlot. Ik klopte lange dagen, omdat ik wilde dat we slaagden 

in ons opzet. De gelukwensen van verkozenen, technische diensten en Enabel deden deugd. We 

konden de werken rond drinkwater en enkele sanitaire infrastructuren op scholen afronden. 

Het meest positieve in 2021 was de realisatie van het eerste drinkwaterpunt in het dorp M’Pètè en 

het feit dat dit dorp van meer dan 500 inwoners het certificaat behaalde van “einde aan het gebruik 

van je te ontlasten in de openlucht”. Er was vreugde en tevredenheid, bij hen én bij ons.

Lastig was het beheren van de werktijd, die was vaak te kort om resultaten te bereiken. Ook het 

veiligheidsaspect speelde ons ernstig parten: in het gebied rond Nara waren we gedwongen om 

sommige activiteiten tijdelijk stop te zetten.

Mijn wens is dat onze interventies duurzaam blijven.

22 23
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Communicatie en fondsenwerving

Yemi Oduwale wordt ambassadeur Join For Water

In onze communicatiestrategie is een betere merkbekendheid bij het grote publiek een 

belangrijke ambitie. Hoe beter je brand awareness, hoe gemakkelijker de werving van 

nieuwe donateurs verloopt.

Die doelstelling bereik je sneller als een bekend gezicht je organisatie mee op de kaart helpt 

zetten. In oktober nodigden we daarom Yemi Oduwale uit om onze activiteiten en partners in 

Oeganda te bezoeken. De acteur is onder meer bekend van veelbekeken tv-programma’s zoals 

Thuis, Dertigers en Dancing with the stars, maar speelt ook mee in films en theaterstukken.

De vierdaagse reis ging naar de stad Fort Portal, en door de stroomgebieden van de Mpanga- 

en de Semliki-rivier. We bezochten  heel wat verschillende projecten: drinkwatersystemen, 

ecologische latrines (Flower Toilets), drenkbakken voor koeien, duurzame landbouwmethodes, 

boomkwekerijen en initiatieven om moeras te beschermen. 

Yemi vindt het belangrijk dat mensen meer te weten komen over het thema water en bewuster 

met water omgaan. Hij zet met enthousiasme zijn schouders onder onze organisatie en 

daar maken we natuurlijk graag gebruik van. Na zijn bezoek aan Oeganda promootte hij 

in verschillende mediatitels onze Bon ‘Water & Bos’, waarmee je je gift aan Join For Water 

(voor water en bos in Oeganda en Vlaanderen) aan iemand cadeau kon doen. Ook zijn eigen 

Instagram-account zet hij graag in om onze acties te ondersteunen.

We zijn blij om Yemi aan boord te hebben. In 2022 zal hij zich verder blijven inzetten voor Join For 

Water.

Zichtbaarheid bij en via bedrijven

We merken dat steeds meer bedrijven ons weten te vinden voor een samenwerking. Dat is goed 

nieuws, want bedrijfsgiften, al dan niet toegekend voor specifieke projecten, geven een mooi duwtje 

in de rug.

Heel wat bedrijven informeren hun klanten graag over hun partnerschap met Join For Water. 

Mooi, want zo profiteren we van extra zichtbaarheid. Ze nemen ons op in hun klantenmagazines, 

nieuwsbrieven of social media posts, maar sommige bedrijven kiezen voor nog andere kanalen. In 

de Delhaize-supermarkten kon je, gedurende twee weken rond Wereldtoiletdag, vloerstickers zien en 

radioreclame horen over onze samenwerking met Bref, een bekend merk voor wc-reiniging. Aan de 

kassa’s van X2O Badkamers worden badeendjes verkocht ten voordele van Join For Water. En ook in 

de tv-spots van Finish (vaatwastabletten) zullen we binnenkort vermeld worden. 
Bekijk de hoogtepunten van Yemi’s reis op zijn Instagram-account 

Aanvankelijk twijfelde ik een beetje om naar Oeganda te gaan, want 

ik heb vragen bij organisaties uit westerse landen die in kwetsbare 

landen gaan vertellen hoe het moet. 

Die twijfel heeft Join For Water volledig weggenomen. Ik vond het 

fantastisch om te zien hoe Join For Water het initiatief overlaat aan 

de inwoners van Oeganda, maar ook aan Oegandese ngo’s. Da’s 

belangrijk voor de gedragenheid en het succes van een project.

"

Lawrence Tusiime van partnerorganisatie 
JESE was een van de gidsen die Yemi 
Oduwale meer vertelde over onze 

projecten. 

Na een bezoek aan een boomkwekerij 
plantte Yemi mee enkele boompjes.
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Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO)   

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

(drink-)waterbedrijven, private bedrijven actief rond water, de Vlaamse aca-

demische en onderzoekswereld, ngo’s en vzw’s. Door samenwerking dragen 

ze bij aan de realisatie van SDG 6 “Verzeker toegang tot duurzaam water en 

sanitatie voor iedereen”. 

Ondernemers voor Ondernemers is een vzw die sociaaleconomische 

projecten en initiatieven wil stimuleren én versterken in Afrika. Bedrijven 

kunnen dit doen door een project van een Belgische ngo te steunen 

of door ondernemers in lage- en middeninkomenslanden te helpen 

met geld en expertise. Het einddoel is duurzame economische groei 

door ondernemingsgerichte projecten, en dit op een maatschappelijk 

verantwoorde en duurzame manier.

The Shift is het Belgisch duurzaamheidsnetwerk. Samen met leden en 

partners willen ze de transitie naar een betere samenleving en duurzame 

economie verwezenlijken. Hun aanpak: Connect. Commit. Change. 

Ngo-federatie is de Vlaamse federatie van ngo’s voor Ontwikkelingssamen-

werking en biedt haar leden kwaliteitswerking. Ze vertegenwoordigen de 

sector bij de federale en andere overheden, versterken de werking van ngo’s 

en informeren ngo’s over nieuwe regels.

11.11.11  Als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelt 11.11.11 de 

krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners 

wereldwijd. 11.11.11 kiest voor internationale solidariteit, en werkt mee aan 

de uitbouw van democratische alternatieven waarin mensen en landen 

zelf hun ontwikkeling uittekenen en realiseren.  Samen komen ze op voor 

duurzame verandering. 11.11.11 voert daartoe gezamenlijke politieke acties en 

sensibiliseert het publiek voor rechtvaardige Noord-Zuidrelaties.

Centre National de Coopération au Développement (CNCD)   

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

Noord-Zuidkoepel. 

De Provincie Oost-Vlaanderen realiseert haar internationale samenwerking 

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

Join For Water en lokale partner CEFODI werken samen om dit 

samenwerkingsakkoord uit te voeren. 

De Provincie Vlaams-Brabant zet met een aantal internationale projecten 

extra in op klimaatacties. Samen met Join For Water investeren ze in 

het project: “Beter beheer van water voor een betere aanpassing aan 

de klimaatsverandering in Haïti”. Vanaf 2022 steunt de provincie een 

klimaatproject in Oeganda.

EPfW – European Pact for Water is een Europees netwerk van organisaties 

actief rond water en ontwikkeling. EPfW wil ervoor zorgen dat SDG 6 

hoger op de Europese politieke agenda komt via gemeenschappelijke 

belangenbehartiging en informatie- en sensibiliseringscampagnes.

CoEH – Coordination Europe-Haïti is een platform van Europese ngo’s en 

netwerken actief in Haïti. Het platform verdedigt de belangen van en geeft 

een stem aan de Haïtiaanse civiele maatschappij over het beleid van Europa 

en zijn lidstaten. 

Het Belgische Water Platform (Belgian Water Platform)  

is een groep van Belgische wateractoren: publieke, niet-gouvernementele, 

academische en private die sinds 2018 op regelmatige basis 

samenkomen om te reflecteren en advies te verlenen over hoe de 

ontwikkelingssamenwerking rond het thema water kan versterkt worden. 

Join For Water is een van de trekkers van dit informele en horizontale 

platform. 

De watercoalitie is een groep van Vlaamse milieuorganisaties die ijveren 

voor een beter waterbeheer in Vlaanderen. De groep bestaat vandaag 

uit BBL, Natuurpunt, Join For Water, Waterland, WWF, West-Vlaamse 

Milieufederatie en Gents Milieufront en wordt gesteund door tal van andere 

milieuorganisaties. In 2021 kwam de watercoalitie naar buiten met een 

aantal standpunten over de waterkwaliteit in Vlaanderen.

SECORES

Join For Water is actief lid van SECORES. Dit Netwerk voor Sociaal-

Ecologische Veerkracht werd opgericht door 9 Belgische organisaties 

tijdens de uitwerking van hun Gezamenlijk Strategisch Kader binnen hun 

vijfjarenprogramma’s, medegefinancierd door de Belgische overheid. 

De leden zijn BOS+, CEBioS, Join For Water, VIA Don Bosco, WWF 

Belgium en Uni4Coop (de samenwerking tussen Louvain Coopération, 

Eclosio, ULB coopération en FUCID). Het doel van SECORES is om het 

concept van sociaal-ecologische veerkracht te integreren in de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking, bij de Belgische actoren maar ook bij hun 

partners op het terrein.

Water Europe (WE)

is door de Europese Commissie opgericht als een Europees 

Technologieplatform (ETP). WE is de erkende spreekbuis en promotor van 

watergerelateerde innovatie Europa. WE telt meer dan 250 leden die de 

diversiteit van het innovatieve ecosysteem van water vertegenwoordigen 

en een visie delen rond “Water-Smart Society”. Het gaat om publieke 

waterbedrijven, commerciële waterbedrijven, en ngo’s waaronder Join For 

Water.

Join For Water werkte in 2021 samen met: 
Communicatie en fondsenwerving
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Bedankt 

Join For Water kon alleen dankzij jullie bijdragen en engagement

de programma’s voor drinkwater, sanitatie en water voor landbouw 

realiseren. Heel veel dank aan alle schenkers, vrijwilligers, supporters 

en fans! Hartelijk dank ook aan alle lokale en provinciale besturen, 

bedrijven, stichtingen en overheden die onze activiteiten financieel 

ondersteunden. 

Limburg 

Oost-Vlaanderen 

Vlaams-Brabant 

Provinciebesturen:

Alle schenkers, supporters, vrijwilligers en fans

Leverden gratis kennis en expertise:

Aquafin

Antea Group Belgium

Arcadis België 

Farys

BOS +

BOSAQ

De Watergroep

Gents MilieuFront

MO*

Universiteit Gent

VMM

VVSG

Stads- en 

gemeentebesturen:

Begijnendijk
Berlare 
Bierbeek
Gent
Lebbeke 
Ranst
Ieper

Bedrijven, organisaties en stichtingen: 

11.11.11 

ADPO nv

ACLVB - CGSLB via ALIMENTO

Antea Group Belgium nv

Aquafin via OvO 

Ardo Foods

Association Sud-Nord 

CISCO

Co-Valent via OVO

Dafra Pharma

Denys nv via OVO

De Watergroep

Duror Fashion Group

Ecobeton Water Technologies

Exxon Mobile via OVO

Familie en vr Elise Delsaerdt

FARYS

Filip Roels Mgment consulting

Ghent Dredging

Financiering programma- en partnerwerking:

DGD
Europese Commissie
Vlaamse Overheid: dept Omgeving (via VPWvO) 
Misereor
Enabel
ESF (Europees Sociaal Fonds)

Hope via OvO

Herbosch-Kiere

HidroPLUS PIDPA

K B S - Fonds Elis. en Amélie 

KrisKras

Nature Solutions

North Sea Port Ghent via OVO

Ondernemers voor Ondernemers

P.I.D.P.A. 

Renotec via OVO

Sopra Steria

Spot buy center

TREVI nv 

UEBH

Water Circle 

Wienerberger via OVO

Willemen Groep via OVO

X2O Sanitary Group
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Communicatie en fondsenwerving
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Duurzaamheid

FIETS-duurzaamheid!

Duurzaamheid is in de programma’s van Join For Water een belangrijk 

aandachtspunt. Samen met onze partners streven we naar duurzame interventies 

volgens de FIETS-principes: Financiële, Institutionele, Ecologische, Technische en 

Sociale duurzaamheid. 

Maar ook als organisatie willen we consequent zijn en de negatieve effecten van onze 

eigen werking op de menselijke ontplooiing van anderen en op het leefmilieu zo veel 

mogelijk beperken.

Daarom willen we vanuit een sociaal en ecologisch engagement streven naar een 

rechtvaardige en duurzame manier van functioneren.

We stellen daarbij 4 doelstellingen voorop.

Onze 4 doelstellingen

Een zo klein mogelijke 
watervoetafdruk

Sociaal en ethisch 
verantwoorde consumptie 

en financieel beheer

Een zo klein mogelijke 
uitstoot van 

broeikasgassen

Profilering als een duurzame 
organisatie die de daad bij 

het woord voegt

Deze doelstellingen werden vertaald in een aantal concrete maatregelen, volgens 6 domeinen: 

voeding, papier, energie, mobiliteit, direct water en ‘andere’. De medewerkers uit kantoor Gent 

bepaalden samen deze maatregelen en ze werden getoetst op hun effect en haalbaarheid. 

Een greep uit de maatregelen

• Op het kantoor in Gent vind je geen flessenwater.

• Bij publieke evenementen is het cateringaanbod minstens 50% vegetarisch, zoveel mogelijk fair 

trade en afkomstig uit de korte keten.

• We zijn nog ver van een papierloos kantoor, maar we 

beperken ons papierverbruik door zoveel mogelijk op het 

scherm te lezen. Om onze watervoetafdruk zo laag mogelijk te 

houden printen we op volledig gerecycleerd papier en ook bij 

extern drukwerk zorgen we ervoor dat dit zoveel mogelijk op 

100% gerecycleerd papier gebeurt. 

• Onze elektrische stroom is volledig 100% hernieuwbaar en 

alle energieverslindende apparaten werden vervangen door 

meer ecologische. 

• De medewerkers worden aangemoedigd om zoveel mogelijk 

van het openbaar vervoer gebruikt te maken, zowel voor 

woon-werk als voor verplaatsingen in het kader van het werk. 

• Korte vluchten met het vliegtuig zijn verboden en de CO2-

uitstoot van onze vliegtuigreizen, die inherent zijn aan onze 

werking, wordt gemonitord. 

• Als water-ngo zijn we het onszelf verplicht om op een 

rationele manier om te gaan met water. Zo hebben al onze toiletten een spaarknop en poetsen we 

enkel met milieuvriendelijke producten. Ook ons financieel beheer heeft een ecologische afdruk. 

Daarom verlopen onze financiële verrichtingen zoveel mogelijk via een bank die duurzaamheid 

nastreeft.

Meten is weten

Jaarlijks berekenen wij de uitstoot van broeikasgassen door de werking van alle landenkantoren, 

inclusief het kantoor in België, en de watervoetafdruk van de werking van ons kantoor in België. 

Dit rapport wordt intern besproken en we bekijken hoe we onze ecologische voetafdruk nog verder 

kunnen verlagen, waarbij we telkens de afweging maken of de voorstellen onze werking niet in het 

gedrang brengen.

Zeker tijdens de eerste jaren van rapportering en bespreking hebben we onze ecologische 

voetafdruk gevoelig kunnen verlagen door eenvoudige maatregelen. De laatste jaren zien we dat 

die niet veel meer verandert, wat er op wijst dat deze maatregelen volledig geïntegreerd zijn in onze 

werking.
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Toelichting bij de jaarrekening 2021

Inleiding

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

hoofdkantoor en van 4 regionale kantoren. Deze jaarrekening is het eindproduct van een proces 

van interne en externe controles:

• De jaarrekening van het hoofdkantoor wordt geauditeerd door Clybouw Bedrijfsrevisoren

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

  kantoor afzonderlijk geauditeerd door een lokale externe bedrijfsrevisor.

• Het hoofdkantoor integreert alle jaarrekeningen. Vervolgens controleert Clybouw   

  Bedrijfsrevisoren de auditverslagen van de regionale kantoren en auditeert ten slotte           

  de geïntegreerde jaarrekening.

De geauditeerde jaarrekening 2021 is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 

16 juni 2021 en kan geraadpleegd worden op de website van de Nationale Bank onder 

ondernemingsnummer 0417.299.047. Het verslag van de revisor werd opgemaakt zonder 

voorbehoud. 

Meer gedetailleerde uitleg bij de jaarrekening kan verkregen worden bij Tom Mestdagh, 

tel. +32(9)235 25 10. Meer info over onze organisatie en over de sector kan men ook 

vinden op de site www.ngo-openboek.be.

Balans

De stijging van het balanstotaal heeft voornamelijk te maken met de stijging van de schulden 

door afloop van het meerjarenprogramma 2017-2021. Er werd 98,50% van de subsidies 

verantwoord, zodat er 187.790 EUR dient terugbetaald te worden aan DGD. 

De immateriële vaste activa 

De aankoop van het CRM pakket in 2020 werd geactiveerd op de balans in de rubriek 

immateriële vaste activa. Deze investering wordt afgeschreven over een periode van 3 jaar.

De materiële vaste activa 

Dit betreft enkel de goederen aangekocht met eigen middelen van Join For Water en de 

schenkingen in natura. De investeringsgoederen, aangekocht met programmamiddelen, zitten 

niet vervat in de balans omdat de subsidieverstrekkers verlangen dat deze als kost worden 

geboekt in het jaar van aanschaf.

Bestemde fondsen

In 2016 werd gestart met het aanleggen van een bestemd fonds voor het sociaal passief. Op 

langere termijn is de doelstelling om dit sociaal passief op te bouwen tot 20% van de totale 

personeelskost. Dit bestemd fonds werd verder opgebouwd in 2021 en bedraagt momenteel 

15% van de totale personeelskost.

Kapitaalsubsidies

Join For Water ontving in 2020 een schenking in natura van CISCO. Dit videoconference 

materiaal werd gewaardeerd aan de marktwaarde onder de rubriek materiële vaste activa. 

De tegenwaarde bevindt zich onder de rubriek kapitaalsubsidies.

De voorzieningen

In 2021 ondergingen de voorzieningen volgende wijzigingen:

• de voorziening voor onvoorziene kosten werd verhoogd met 50.000 EUR;

• de voorziening voor investeringen in rekruteringscampagnes werd aangewend voor             

  een bedrag van 48.823 EUR ter financiering van de rekruteringscampagnes via inserts  

  enerzijds en straatwerving anderzijds;

• De voorzieningen van 5.000 EUR voor de investering in het nieuwe boekhoudpakket en  

  22.000 EUR voor herstructurering werden beiden aangewend door realisatie van deze  

  kosten in boekjaar 2021;

• Ook de voorziening in Benin voor de aankoop van een tweedehandswagen ten bedrage  

  van 8.613 EUR werd volledig teruggenomen in 2021.

De overlopende rekeningen 

Aan actiefzijde zijn dit vnl. nog te ontvangen projectmiddelen per 31.12.2021 en aan passiefzijde 

zijn dit vnl. toegekende projectmiddelen, die op 31.12.2021 nog niet besteed werden en 

overgedragen worden naar 2022. 

Financieel verslag
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Balans 2021 (in €)

Activa 2021 2020

Vaste activa 45 263 55 431

Immateriële vaste activa 6 050 12 100

Materiële vaste activa 14 527 17 204

• Terreinen en gebouwen 747 0

• Installaties, machines en uitrusting 9 005 15 863

• Meubilair en rollend materieel 4 776 1 341 

Financiële vaste activa 24 686 26 127

Vlottende activa 5 347 371 5 076 515

Vorderingen op ten hoogste één jaar 816 381 301 517

• Handelsvorderingen 122 306                13 833

• Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende 

vorderingen of gekoppeld aan lage rente

694 075 287 684

Liquide middelen 4 095 674 4 591 593

Overlopende rekeningen 435 316 183 405

  

Totaal der activa 5 392 634 5 131 946

Niet in de balans opgenomen vaste activa:  

vaste activa aangekocht met programmamiddelen 

worden op vraag van de subsidieverstrekkers voor 100% 

opgenomen als kost

79 840            114 399

Passiva 2021 2020

Eigen vermogen 1 363 986 1 333 003

Permanente financiering 667 335 667 335

Bestemde fondsen 403 161 380 374

Overgedragen winst (*) 286 073 270 462

Kapitaalsubsidies 7 416 14 832

   

Voorzieningen 401 945 436 288

Voorzieningen risico's en kosten 401 945 436 288

Schulden 3 626 704  3 362 655

Schulden op ten hoogste één jaar 1 119 262 884 967

• Handelsschulden 114 578 119 056

• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en 

sociale lasten

165 342 136 370

• Overige schulden 839 342 629 541

Overlopende rekeningen 2 507 442 2 477 688
 

Totaal der passiva 5 392 634 5 131 946

Resultatenrekening

Het over te dragen resultaat van 2021 bedraagt +15.610 EUR (incl. omrekeningsverschillen). 

De totale werkingskosten van 2021 bedragen 7.661.615 EUR en werden als volgt besteed:

• 87,9% voor de directe realisatie van de programmadoelstellingen;

• 9,2% voor algemeen beheer door de hoofdzetel;

• 2,9% voor fondsenwerving.

Resultatenrekening 2021 (in €)

2021 2020

Opbrengsten 7 698 318 8 314 776

Fondsenwerving & Subsidies 7 670 195 8 285 980

• Fondsenwerving 1 120 909 1 057 375

• Subsidies 6 549 286 7 228 605

Diverse opbrengsten 15 681 12 560

Financiële opbrengsten 8 940 7 437

Uitzonderlijke opbrengsten 3 502 8 799

   

Kosten 7 661 614 8 169 253

Diensten, diverse goederen 1 011 494 810 172

Bezoldigingen 2 687 814 2 505 148

Afschrijvingen 16 702 65 221

Voorzieningen -34 343 119 469

Andere bedrijfskosten 3 959 577 4 645 525

Financiële kosten 13 048 23 346

Uitzonderlijke kosten 7 323 372

   

RESULTAAT voor omrekeningsverschillen 36 704 145 524

Omrekeningsverschillen 1 694 - 1 877

  

RESULTAAT na omrekeningsverschillen 38 397 143 647

Toevoeging aan de bestemde fondsen 22 787 133 570

Over te dragen positief resultaat 15 610 10 077

Financieel verslag
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Fondsenwerving

Naast de ontvangen subsidies wendde Join For Water in 2021 voor 1.120.909 EUR eigen fondsen 

aan voor:

• eigen bijdragen voor gesubsidieerde programma’s;

• financiering van projecten, die los van de klassieke overheidsfinanciering liepen;

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

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

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

programma’s uit institutionele cofinanciering.

Evolutie besteding en programmawerking (in €)
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Mali

Benin

Grote Meren

Haïti

Ecuador

Programma België

DGD

Belgisch Fonds  
voor de Voedselzekerheid

ENABEL

Europese Commissie

Fondsenwerving

Provincies

Vlaamse Overheid

Andere

Financieel verslag

36 37



38

H
A

ÏT
I ©

 C
É

L
IN

E
 J

A
C

M
A

IN

Integriteit

Rapportering over integriteit

Join For Water draagt integriteit hoog in het vaandel. Daarom werden in 2021 opnieuw 

vormingen en uitwisselingen over integriteit georganiseerd, met als doel het voortdurend 

verbeteren van het integriteitsbeleid. De uitwisselingen betroffen de uitrol van lokale 

meldpunten en het voeren van een onderzoek indien een integriteitsschending wordt 

vastgesteld.

Integriteitsschendingen betreffen een schending van de ethische code door een van onze 

medewerkers, vrijwilligers of partners. In 2021 werden 2 integriteitsschendingen gemeld, 

waarvan één melding via de klachtenlijn op de website en één vaststelling na interne 

controle. Na het vooronderzoek werd één melding ontvankelijk verklaard.

De vaststelling na interne controle betreft een financiële schending. Het financieel risico 

bedraagt 5.080 EUR. Het onderzoek werd afgerond en een klacht werd ingediend bij de 

rechtbank die de zaak verder dient te behandelen. Deze schending heeft aanleiding gegeven 

tot verdere optimalisatie van interne procedures.

HAÏTI © CÉLINE JACMAIN
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Flamingostraat 36  ı  9000 Gent

T +32 (9) 235 25 10

Ondernemingsnummer 0417.299.047

www.joinforwater.be

info@joinforwater.be

Join us!
BE22 5230 8036 1747 

Dankzij uw gift zetten we
 écht stappen vooruit!
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