
 

Doe mee met onze grote actie  
om watervoorraden te beschermen,  
in Burundi en in Vlaanderen.

Join us!
en ontvang ons 
Watercertificaat

https://joinforwater.givingpage.org/investeer-in-water


Investeer in water
De financiële steun van uw bedrijf zetten we 
in om watervoorraden te beschermen, want 
die staan zowel in Burundi als in Vlaanderen 
onder grote druk. 

We zorgen voor betere infiltratie, meer 
beschikbaar water en bescherming tegen 
droogtes en overstromingen.Met uw steun 
draagt u zo ook bij aan een beter klimaat,  
zowel in Burundi als in Vlaanderen.  

Denk aan morgen. Maak vandaag  
al impact.

Watercertificaat

Investeert u mee? We bezorgen u graag  
ons Watercertificaat dat u kan afdrukken  
en ophangen in uw ontvangst- en 
vergaderruimtes. 

U ontvangt visuals om uw steun bekend te 
maken via uw socialmediakanalen. We nodigen 
u in het voorjaar ook graag uit op een event 
waar we een update geven over de projecten.

IN BURUNDI

In de Burundese gemeente Bubanza beschermen 
we belangrijke infiltratiegebieden (231 hectare) en 
53 bronzones. Zo blijft de beschikbaarheid van 
water verzekerd voor 33.000 mensen en droogt de 
natuur niet op.

We planten binnenkort 70.000 bomen in de sterk 
ontboste heuvels. Via de boomwortels dringt regen- 
water diep in de grond. 

We graven geulen dwars op de heuvels, waardoor 
regenwater het grondwater beter aanvult en 
vruchtbare grond niet wordt weggespoeld bij hevige 
stortbuien. 

Daarnaast zetten we samen met de boeren in op 
duurzame landbouw die de watervoorraden niet 
verontreinigt.

IN VLAANDEREN 

Samen met Natuurpunt investeren we in elke 
Vlaamse provincie (*) in wetlands. Als een spons 
kunnen wetlands water opvangen en loslaten. Ze 
beschermen mens en natuur tegen extremen die 
het gevolg zijn van de klimaatverandering. 

We zetten samen volop in op waterbeheer: we 
beheren het waterpeil in natuur en grachten, we 
herstellen poelen en vennen, we vrijwaren over-
stromingsgebied, we zorgen voor vernatting van de 
natuur.

(*) We focussen op 5 natuurgebieden: Uitkerkse 
Polder (Brugge), Meirdam (Dendermonde), 
Mechels Broek (Mechelen), Doode Bemde 
(Oud-Heverlee) en Vallei van de Abeek (Peer).
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Uw bedrijfsgift is fiscaal aftrekbaar via de vennootschapsbelasting.  
Meer informatie vindt u bij de Ondernemingsdatabank. We bezorgen 
een schuldnota voor de boekhouding en een fiscaal attest of 
kwijtschrift voor de belastingaangifte.

Doet u liever een gift als particulier? 
Dan krijgt u voor giften vanaf 40 euro een fiscaal attest waarmee u 
45% van uw donatie terugkrijgt via de personenbelasting. 

Uw gift is welkom   

op BE22 5230 8036 1747  
met mededeling JFW42

of doneer eenvoudig online!

Voorbeeldbedragen
(Elke gift, groot of klein, is heel erg welkom.)

500 € = bescherming 3.333 m2 natte natuur
= een zakenlunch voor 8 personen.

1.500 € = bescherming 1 hectare natte natuur
= (een deel van) het budget voor het woon-werkverkeer 
dat overblijft dankzij het vele telewerk.

6.000 € = bescherming 4 hectare natte natuur
= (een deel van) uw niet uitgegeven marketing- of 
communicatiebudget.

Versterk ecosystemen, 
hier en elders  
Door Join For Water te steunen, investeert uw bedrijf of  
organisatie in veerkrachtige ecosystemen in Burundi  
en Vlaanderen. 

Uw gift toont uw solidariteit. De klimaatuitdagingen  
zijn globaal, maar niet alle landen beschikken over  
dezelfde middelen om er zich tegen te wapenen.

Een donatie aan Join For Water is een duurzame  
investering in de toekomst en een mooie kans 
voor uw CSR-beleid.

Fiscaal  
aftrekbaar!

https://ondernemingsdatabank.indicator.be/bedrijfsleider___privefiscaliteit/uw_vennootschap_een_gift_laten_doen_/VLTAVEAR_EU11200801
https://joinforwater.givingpage.org/investeer-in-water


Wie is  
Join For Water? 
Join For Water is de enige water-ngo in België en garandeert water  
voor mens en natuur, vandaag én morgen. Dat doen we in 9 landen,  
met verschillende partners.

Elk jaar beschermen en herstellen we waterrijke natuur, goed voor 
een oppervlakte van 75.000 voetbalvelden. 100.000 mensen plukken 
jaarlijks de vruchten van beschermde en herstelde ecosystemen of  
krijgen duurzame toegang tot water.

Iedereen heeft recht op water!

Vragen? 
Samenwerken?

Marleen Vos
marleen.vos@joinforwater.be

T +32 498 16 88 93

Charlotte Faes
charlotte.faes@joinforwater.be

T +32 496 17 16 28

Join For Water 
Flamingostraat 36 – 9000 Gent 

Ondernemingsnr. 0417.299.047 

www.joinforwater.be

Bescherm vandaag onze 
watervoorraden. Zo blijft 
water ook morgen 
beschikbaar. 

Uw gift is welkom op
BE22 5230 8036 1747
met mededeling JFW42. 
Bedankt!

Of doneer 

eenvoudig 

online!

https://joinforwater.ngo/nl
https://www.linkedin.com/company/joinforwater/
https://www.facebook.com/joinforwater
https://www.instagram.com/joinforwater/
https://twitter.com/joinforwater
https://www.youtube.com/c/joinforwater
https://joinforwater.givingpage.org/investeer-in-water

