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Algemeen: Een groene toekomst voor Kaapverdië? 

Ieder jaar begin ik mijn jaarverslag met een inleiding over een algemeen onderwerp met betrekking 

tot Kaapverdië  Dit jaar wil ik  iets vertellen over de ontwikkeling van de opwekking van duurzame 

energie, met name door het gebruik maken van de in overvloed aanwezige wind en zon in ons 

projectland. Dit naar aanleiding van een artikel uit dagblad  “Trouw” getiteld: “Kaapverdië heeft de 

wind mee” en een verslag van enkele journalisten, fotografen en filmmakers over hun reis begin 

2014 naar het grootste eiland Santiago in opdracht van “Beyond your World” en gesponsord door 

het Min. van Buitenlandse Zaken. 

De import van “energie” is de grootste financiële last van Kaap Verdië, met name door de aankoop 

van grote hoeveelheden dieselolie, die met tankers vol in Mindelo, de havenplaats op het eiland San 

Vicente, worden aangevoerd en waarvan de prijs in 2014 torenhoog is geweest. De distributiekosten 

van de olie naar andere eilanden zijn aanzienlijk.  Met deze dieselolie wordt in het hele land energie 

opgewekt. met gebruik van grote generatoren in elektriciteitscentrales op elk van de negen 

bewoonde eilanden, waaruit Kaapverdië bestaat.  Nog afgezien van de forse luchtvervuiling, die dit 

met zich meeneemt, zijn de elektriciteitstarieven hierdoor erg hoog, gerelateerd aan de gezins-

inkomsten. Dit geeft maar al te vaak veel problemen bij de betaling van de maandelijkse energie-

rekening, zodat afsluitingen aan de orde van de dag zijn. Ook het illegaal aftappen van elektriciteit is 

een groot probleem. 

Kaapverdië heeft zelf vrijwel geen natuurlijke grondstoffen, er is te weinig elektriciteit en  voor het 

drinkwater is het land veelal afhankelijk van regenwater in het regenseizoen, dat in cisternes wordt 

opgevangen en van dure ontziltingsprocessen voor de productie ervan. Met name op de toeristen-

eilanden Sal en Boa Vista, waar de laatste tien jaar tientallen luxe ressorts zijn verrezen voor de vele 

vakantiegangers uit vooral Europa en Amerika, die van de zon, de zee en de parelwitte stranden willen 

genieten. Niet voor niets is het  nog steeds groeiende toerisme de belangrijkste inkomstenbron.     

Onder meer hierdoor heeft Kaapverdië zich in de loop der jaren kunnen ontwikkelen tot een midden-

inkomensland en de economische groei bedraagt nog steeds 3 tot 4% per jaar. Maar waar toeristen 

kunnen genieten, zitten elders nog vele huishoudens zonder elektriciteit en stromend water. 

Verbetering van het elektriciteitsnet is nodig om meer door wind geproduceerde energie op te kunnen 

vangen. Het publiek-private bedrijf Cabeólica, met 30 windmolens op de vier grootste eilanden, 

waaronder een windpark van 11 windturbines in het middelhooggebergte van Santiago, is goed bezig.  

Ook net buiten Praia is een groot windpark verrezen. Deze molens produceren op een dag met goede 

wind ca. 41% van het totale energiegebruik op dit dichtstbevolkte eiland met ca. 250.000 inwoners.  

De kosten voor een huidig windenergieproject op Santiago bedragen ca. € 1,6 miljoen en zijn voor 

driekwart betaald met Europees geld voor energievoorzieningen . Hierdoor wordt onder meer het 

vissersdorp Tarafal in het noorden aangesloten op het centrale elektriciteitsnet.   De vissers moeten hun 

vis nu nog direct na de vangst  zouten en drogen in de zon. Binnenkort hebben ze volop stroom, 

opgewekt door energie uit twee Nederlandse windmolens. 

Het Nederlands-Kaapverdische bedrijf Electric Wind heeft onlangs twee windmolens geplaatst op de 

meest windrijke plek van  het eiland San Antao. Deze molens brengen inmiddels een vijfde van de 

opgewekte elektriciteit in het plaatselijk netwerk en er staan twee nieuwe windturbines in de planning. 
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De distributie van elektriciteit is in handen van het staatsbedrijf Electra, de enige aanbieder in 

Kaapverdië. Met de overstap naar groene energie, waarvan nu al 25% d.m.v. wind en zon wordt 

opgewekt, neemt de kritiek op Electra toe. De bewoners vragen zich af waarom de maandelijkse 

energierekeningen niet dalen, nu de dure  diesel en transport toch  minder nodig zijn.                              

De leveringskosten van groene energie door Cabéolica aan Electra  zijn een kwart minder dan 

laatstgenoemde kwijt zou zijn aan zelf opgewekte energie. Er zou dus bij Electra nog snel iets moeten 

gebeuren om de lagere aankoopkosten door te berekenen aan de bewoners en de industrie. 

Het Ministerie van Energie en Milieu heeft mogelijk te hoge ambities door te streven naar een 

verdubbeling tot vijftig  procent van de opwekking van groene energie op Kaapverdië in 2020. Daar zijn 

hoge investeringen voor nodig door veelal buitenlandse investeerders.  Een snellere ontwikkeling van  

zonne-energieprojecten zou hierbij een grote rol kunnen spelen. De energieopbrengst van 

zonnepanelen is twee maal hoger dan in Nederland. Bovendien zijn ook de energieprijzen op Kaapverdië 

twee maal hoger dan in ons land. Het is daarom zeer interessant om op veel huizen en scholen 

zonnepanelen te installeren. De terugverdientijd van zo’n investering beloopt vier jaar. Misschien in de 

naaste  toekomst een doel voor  een project van Stichting Water voor Leven?  Op onze eigen Technische 

school in Ponta Verde zouden heel wat zonnepanelen geplaatst kunnen worden.  De toekomst zal het 

leren.   
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Ontwikkelingen op Fogo 

Ik kan u dit jaar weinig positieve berichten geven over “ons”  eiland Fogo. Weliswaar kwam de 

verbreding en asfaltering van een groot deel van de rondweg gereed, zodat de afstand van 21 km van 

de hoofdstad San Filipe naar Campanas in de helft van de tijd kan worden afgelegd. Aan de andere 

kant staat hier tegenover dat de veiligheid behoorlijk is verminderd, vanwege de hogere snelheid, die  

op deze nieuwe weg, die tussen vele dorpjes doorloopt, gereden kan worden. De maximum snelheid 

is 60 kilometer per uur. Gelukkig zijn er tot heden nog geen grote ongelukken gebeurd. 

Wat betreft het verloop van het regenseizoen is er over 2014 ook geen goed nieuws te melden.            

De eerste regen van betekenis viel pas eind augustus, terwijl dat een jaar ervoor half juli was.  Jammer 

genoeg duurde de regentijd  slechts zes weken,i n plaats van normaal vier maanden, hetgeen veel te 

kort is om al het zaaigoed en gepote aardappels tot wasdom te laten komen. Het gevolg hiervan is dat 

slechts 20% van de oogst van vorig jaar is behaald en de maïsoogst dit jaar op vele plaatsen helemaal is 

mislukt. Door het verminderde aanbod van verse groenten en aardappels stegen de prijzen behoorlijk. 

Er moesten  veel producten ingevoerd worden van andere eilanden. Dit is voor de inwoners een 

probleem, omdat de inkomsten grotendeels uit de opbrengsten van de verkoop van de door hen zelf 

verbouwde groenten en fruit  moet komen. Dubbele pech dus! 

Maar de grootste ramp voor Fogo voltrok zich op zondag 23 november, toen de vulkaan Pico op diverse 

plaatsen uitbarstte, hetgeen met de eruptie van grote hoeveelheden lava gepaard ging. Vandaar de foto 

op het voorblad van dit jaarverslag. De bevolking van de twee grootste dorpen (ca. 1200 personen) was 

gelukkig tijdig geëvacueerd op een behoorlijke afstand van de vulkaan. Doordat de gloeiendhete lava als 

een rivier naar beneden kwam en deze stroom acht weken aanhield werd de situatie met de dag 

slechter. De vlakte op 1700 meter  aan de voet van de vulkaan wordt Cha das Caldeiras genoemd, 

 

 

 

 met als belangrijkste dorp Portela, waar de infrastructuur de laatste tien jaar enorm is verbeterd.          

Er is een asfaltweg van 14 km aangelegd van het dorp Patim naar het begin van het “Parque  National de 

Fogo”. Dit om het toerisme te stimuleren, hetgeen ook goed gelukt is. Er werd in Portela  een tweede 

hotel gebouwd van lavablokken. in de vernieuwde  wijncoöperatie, waar de druiven, die op de 
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vruchtbare flanken van de vulkaan verbouwd werden en verwerkt werden tot een uitstekende wijn, die 

ter plaatse gebotteld werd en grotendeels geëxporteerd naar de andere eilanden.     

 Het gebied was een toeristische attractie van formaat geworden. Ten tijde van de vulkaanuitbarsting 

was er 230.000 liter wijn in de grote tanks opgeslagen na de oogst in augustus. Als gevolg van de 

enorme lavastroom, die er overheen is gekomen is er nu helemaal niets meer van de coöperatie te zien.                                                                                 

Hetzelfde geldt voor het mooie Vulkanologisch Museum, dat pas deze zomer was geopend en een 

uitstekende toeristische aanwinst was voor Cha das Caldeiras. De hr. Spinola heeft het museum vorig 

jaar zomer nog bezocht en was enthousiast over het architectonisch fraaie gebouw en de inrichting 

ervan. Helaas hebben de toenemende stroom toeristen, die Fogo één of meer dagen bezoeken, er nu 

niets meer aan. Ook een pas gebouwde kerk, alsmede een aantal scholen, cisternes, drie hotels en heel 

veel huizen zijn onder een meters dikke laag inmiddels gestolde lava verdwenen. Ook in het naast-

gelegen dorp Bangueira zijn vrijwel alle huizen en de overige infrastructuur verdwenen en de huizen, die 

er nog staan, zijn helaas niet meer bereikbaar.  Het is één grote zwarte zee van lava  geworden van 

tientallen  vierkante kilometers groot.   

 

Nieuwe bewoning is bijna niet meer mogelijk, hetgeen de toekomst voor de bewoners, die Cha das 

Caldeiras  hals over kop hebben moeten verlaten, zeer onzeker heeft gemaakt. Ze leven nu soms met 

twaalf personen in een huisje / tent dat geschikt is voor vier of vijf mensen. De voedselvoorziening is 

gerantsoeneerd. Half februari werd  de uitstoot van lava wat minder. Bij het schrijven van dit jaarverslag 

in maart is de vulkaan redelijk rustig. Er is inmiddels een noodweg aangelegd aan de andere kant van de 

vulkaan. Die kan alleen met sterke 4wheel-drive auto’s of vrachtwagens bereden worden. Ook het 

normale vliegverkeer naar Fogo is maandenlang niet mogelijk geweest voor particuliere personen, zodat 

de meesten  aangewezen waren op de ferryboot, die de verbinding met de hoofdstad Praia onderhoudt. 

Hulp uit het buitenland is gelukkig snel op gang gekomen en in het bijzonder uit de vele landen, waar 

Kaapverdianen in grote getale wonen zijn, bijv. Afrika, Amerika, Portugal en Nederland. 
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Het toerisme op Fogo zal door de vulkaanramp een enorme terugslag krijgen, hetgeen weer doorwerkt 

voor de hoteleigenaars, taxichauffeurs en de vele winkeliers op het eiland. De totale schade als gevolg 

van de vulkaanerupties wordt voorzichtig geschat op zo’n vijftig miljoen euro . Nog veel erger is het feit, 

dat de inwoners van Cha das Caldeiras, die zeer 

gehecht zijn aan hun leefgebied,  niet meer 

weten waar ze hun bestaan opnieuw weer 

kunnen opbouwen. Naast de reeds genoemde 

verbouw van druiven, werd er op de  vruchtbare 

landbouwgrond, die bestaat uit lavakorreltjes, 

veel fruit, tomaten en groenten verbouwd.       

De landbouwgrond is voor een groot deel 

verdwenen of onbereikbaar.    

 Ik heb in december via internet elke dag 

gekeken naar het nieuws op “Jornal de Noite” 

op de Kaapverdische TV  en werd  verdrietig van 

de heftige beelden, die ik daar zag en hoorde.  

Wanneer u via Google intikt: ‘vulkaaneruptie 

Pico, Fogo, Cabo Verde’ verschijnen wel zo’n 100 

foto’s, die een goede indruk geven van de 

omvang en intensiteit van deze ramp. Zo is 2015 

voor veel mensen op Fogo met grote zorgen en 

onzekerheid begonnen. Nu maar te hopen dat voor hen dit jaar voorzichtig een begin kan worden 

gemaakt aan een betere toekomst.   

Onze activiteiten  op Fogo in 2014 

Zoals u in ons jaarverslag van vorig jaar hebt kunnen lezen is de uitbreiding van onze technische 

school in Ponta Verde met een mooie, grote vleugel medio  2013 gereed gekomen. Het is met een 

investeringsbedrag van ca. € 170.000 het grootste project geworden in ons nu bijna 27 jarig bestaan 

als stichting. Er staat nu, na de start ervan in 2006, een prachtig gebouw, dat er wezen mag en met 

een mooie bestemming, te weten dat  jongeren op Fogo nu in de gelegenheid gesteld worden om  

een beroepsopleiding te volgen, hetgeen  hun kans op werk in de bouw aanzienlijk zal vergroten.   

Bijna tegelijkertijd werd in hetzelfde dorp  de nieuwbouw van een dépendance van het Lyceum van 

San Filipe opgeleverd.  Begin oktober 2013 startte deze school met de opleiding  voor ongeveer 700 

leerlingen.  Voor  de meesten van hen betekende dit, dat hun reistijd en daarmee ook de reiskosten 

fors verminderde. Met recht kan er gesproken worden van een echt onderwijscentrum in Ponta Verde.  

In januari 2014 werd op onze technische school weer begonnen met twee nieuwe  opleidingen 

Electrotechniek en Installatietechniek, waaraan ieder 16 cursisten, waaronder diverse vrouwen, 

deelnamen om in de naaste toekomst als elektricien of loodgieter aan het werk te kunnen gaan. 

Inmiddels zijn deze cursisten alweer in het bezit van hun diploma’s en hopelijk vinden ze snel werk. 
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Een positieve ontwikkeling is dat er in de loop van 2014 bij de door onze Stichting in 2003 gebouwde  

lagere school in Cobom, een buitenwijk van de hoofdstad  San Filipe,  een  uitbreiding heeft 

plaatsgevonden.  De twee klaslokalen, waaruit de 

school bestond, waren niet meer voldoende om 

het aantal buurtkinderen op te vangen.   

Het Ministerie van Onderwijs en het 

Gemeentebestuur hebben besloten om op een 

stuk grond ernaast een  uitbreiding te bouwen, 

die inmiddels gereed is en erg mooi is geworden, 

zoals bijgaande foto laat zien. De financiering is 

geregeld via een Luxemburgse ontwikkelings –

organisatie, die op andere eilanden al lang actief 

is met het realiseren van  ontwikkelingsprojecten. 

 

In juni 2014 zijn er door ons met een transportschip  weer zeven grote dozen met computers en 

toebehoren naar de hoofdstad Praia verzonden. Tijdens de werkbezoeken van de heer  Spinola 

probeert hij deze tegen een redelijke vergoeding voor onze transportkosten bij diverse lycea onder te 

brengen. Hij merkt echter de laatste tijd dat men op deze scholen steeds kritischer begint te worden 

m.b.t. de technische kwaliteiten, waaraan onze computers moeten voldoen. Dat betekent meer werk 

voor Rien Schutte, die al meer dan 12 jaar alle computers nakijkt en er Portugese software opzet.    

Hij is een onmisbare schakel in onze computeractiviteiten. Hartelijk dank daarvoor! We hebben al 

zo’n 3000 computers naar diverse eilanden op Kaap Verdië gebracht.  De laatste jaren staat onze 40-

voets opslagcontainer gratis bij Bunnik’s Services, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn. 

Uit het Ouderenfonds zijn ook in 2014 weer een aantal behoeftige ouderen verrast met een 

voedselpakket. De schrijnende omstandigheden, waaronder deze oude mensen,  soms alleen of 

anders bij familie wonend, hun oude dag moeten beleven, heeft onze stichting al heel lang geleden 

doen besluiten om hier iets aan te doen. Met financiële steun van het verzorgingshuis Frankeland te 

Schiedam is het ons elk jaar gelukt om aan voornoemde omstandigheden op bescheiden schaal iets 

te kunnen doen. Wij hopen nog lang met deze activiteiten door te kunnen gaan. 

In het vorige jaarverslag is ook uitvoerig ingegaan op het transport van een scootmobiel, die bestemd 

was voor een 29-jarige jongeman, die een dwarslaesie 

had opgelopen bij een motorongeluk. Bij elk bezoek 

aan Fogo gaat onze voorzitter even bij hem langs  om 

te kijken hoe  het nu met hem gaat. Hij is nog steeds 

erg  blij met het onverwachte geschenk. Hij vertelde:   

“Ik heb daardoor een tweede leven gekregen” .      

Zijn actieradius is enorm vergroot en hij kan nu weer 

dingen zelf doen, waarvoor hij vroeger andere 

mensen  nodig had. Dit is een goed voorbeeld van een 

kleinschalig project, dat een grote impact heeft voor 

diegene, waarvoor het bestemd is. 
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Ontwikkelingen omtrent het Onderwijsfonds in 2014 

Al vele jaren bemiddelt onze Stichting in de particuliere initiatieven van een (toenemend) aantal 

donateurs om kinderen in de gelegenheid te stellen het Lyceum te kunnen volgen of om zelfs door te 

studeren in het voortgezet onderwijs. Hiervoor is een Onderwijsfonds, als onderdeel  van Stichting 

Water voor Leven in het leven geroepen, dat door onze penningmeester, Maria Gomes, wordt gerund.  

Zij is al meer dan 35 jaar bestuurslid van Ass. Agua para Viver, de  Kaap Verdische poot op Fogo.         

Op dit moment worden vier meisjes financieel ondersteund om hen in staat te stellen de het Lyceum 

te volgen. Met de schoolprestaties van hen gaat het goed.  Vorig jaar is Rilda Montrond na vier jaar en 

twee maanden  afgestudeerd op de Universiteit te 

Praia, waar ze een opleiding Sociaal Recht heeft 

gevolgd. Op de foto hiernaast ziet u haar bij de 

diploma-uitreiking.  Ze maakt nu een goede kans 

op een baan bij de rechtbank in Praia.               

Haar ouders, broers en zussen zijn getroffen door 

de vulkaanuitbarsting. Hun huis en de daarbij 

behorende druivenplantage zijn  verwoest. 

Gelukkig dat zij nu haar ouders in de toekomst kan 

ondersteunen.  

Een andere studente is begonnen aan haar laatste 

studiejaar voor advocaat en hoopt in oktober haar 

studie af te ronden. In Cabo Verde ontvangen de 

studenten na vier of vijf jaar (afhankelijk van de  studie) hun diploma. Ze moeten dan in de maanden 

daarop nog een stage bij een werkgever / opdrachtgever lopen en een scriptie schrijven. Pas als dat 

door de werkgever en de universiteit  positief is beoordeeld,  ontvangen ze hun  titel. Verder wordt er 

al twee jaar een jongen van nu 10 jaar ondersteund, die door omstandigheden alleen is komen te 

staan en door een oudoom en -tante in huis is genomen. Het gaat, na een heel  nare periode in zijn 

leven, nu gelukkig goed met hem.  

 

Er zijn goede afspraken gemaakt met de leerlingen en hun ouders / opvoeders.  Ze worden  gevolgd 

in hun vorderingen. Twee maal per jaar heeft de heer Spinola tijdens zijn werkbezoek een gesprek 

met de leerlingen/studenten. Vooraf is overlegd en afgesproken met de ouders op welke wijze het 

bedrag wordt besteed. Dat kan zijn van betaling van vervoer, school- of studiegeld, bijdrage boeken 

of kopieën  afhankelijk van de persoonlijke situatie. Verder is afgesproken dat de kinderen zich zullen 

inzetten om hun studie binnen de daarvoor gestelde tijd af te ronden. Indien daarvan door diverse 

omstandigheden moet worden afgeweken, wordt dat besproken.  Als een meisje zwanger raakt 

wordt de ondersteuning stopgezet. Dit is een belangrijke afspraak, gezien de vele tienermoeders en 

de status van het moederschap in Kaap Verdië.  

 Een deel van de ouders kan de onderwijskosten  gelukkig zelf betalen of wordt daarbij geholpen door 

familie, die in het buitenland werk heeft gevonden. Voor de jongeren, die deze mogelijkheden niet 

hebben, willen we graag ons werk uitbreiden.  Voor  een jongere, die het lyceum volgt, komt dat neer 

op € 40 per maand. Een student €200,- per maand. U kunt ook kiezen om voor vijf jaar / zes een 
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kleiner bedrag toe te zeggen. Vier mensen die €10 euro  per maand toezeggen, maken het ook 

mogelijk dat een kind  het lyceum kan volgen. Hebt u belangstelling om hieraan mee te doen , dan 

kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden van onze stichting.    

Onze plannen voor 2015 

Zoals in ons vorige jaarverslag uitgebreid aan 

de orde is geweest, zijn wij druk bezig om de 

financiering rond te krijgen van ons laatste 

grote infrastructurele project, te weten de 

bouw en inrichting van een multifunctioneel 

gemeenschapscentrum in Campanas, het 

geboortedorp van onze voorzitter, de hr. 

Agnelo Spinola. Dit betekent zeker niet dat 

wij na realisering van dit project op onze 

lauweren gaan rusten, wat betreft de 

activiteiten van  onze Stichting.  Gezien de 

leeftijd van de hr. Spinola ( 78 jaar) gaat hij het wat rustiger aandoen en zal hij naast de gebruikelijke 

overwintering van december tot maart, minder werkbezoeken van een aantal weken afleggen.        

Dit betekent dat wij ons na het realiseren van het gemeenschapshuis (ons laatste grote bouwproject)   

gaan focussen op kleinere projecten en het  ondersteunen van kinderen om het mogelijk te maken 

dat zij aan hun toekomst kunnen werken door het volgen van onderwijs. Wij hopen met hem, dat 

onze voorzitter nog een aantal jaren zijn beste krachten kan geven aan het werk van Water voor 

Leven op Fogo. 

De financiering van de bouw- en inrichtingskosten van genoemd centrum verloopt minder 

voorspoedig, dan wij verwacht hebben. Veel fondsen geven de voorkeur aan de bouw van reguliere 

scholen;  een gemeenschapshuis  met o.a. vormings- / nascholingsactiviteiten voldoet niet aan hun 

criteria, al erkennen ze dat het een zinvol project is voor de bevolking. Fondsen hebben bovendien 

minder geld en kiezen soms ook voor een aantal projecten die ze voor langere tijd steunen en gaan 

niet meer in op verzoeken voor ondersteuning bij andere projecten.  Het wordt spannend of wij voor 

eind juni het vereiste bedrag van € 57.000 aan financiering voor elkaar krijgen. Indien dit het geval is, 

heeft Wilde Ganzen in een samenwerkingsovereenkomst toegezegd dit bedrag aan te zullen vullen 

met een subsidie van 55% van voornoemd bedrag, oftewel € 31.000 euro, zodat de bouwkosten van 

€ 88.000, qua financiering, aanwezig  zijn. Eerst dan kunnen wij beginnen met de bouw van een 

“Dorpshuis”, met vele gebruiksmogelijkheden. Naast het vieren van grote gezamenlijke 

familiefeesten, zoals  met Carnaval of op 1 mei, waarop het “Feest van de vlag” plaatsvindt, kan dit 

gemeenschapshuis ook gebruikt worden bij vormings- en nascholingsactiviteiten of bij condoleren in 

geval van het overlijden van een familielid of dorpsgenoot. 

In dit centrum kunnen nascholingscursussen worden gegeven  voor jongeren die het voortgezet 

onderwijs niet hebben afgerond, zodat ze meer kans op werk hebben in de toekomst. 

Er zal ook  een ruimte  met twaalf goed uitgeruste computers komen, waar de jeugd, maar ook 

volwassenen zich o.l.v. een deskundig persoon kunnen bekwamen in het gebruik van deze computers 
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via een cursus Informatica. Het nut hiervan is duidelijk in deze tijd van automatisering, internet en 

sociale media.  

Verder is het de bedoeling  om er een naaicentrum in te richten met tien goede tweedehands 

naaimachines uit Gouda, waarop  vrouwen, die zelf geen naaimachine bezitten of nog niet of 

onvoldoende kunnen naaien, in de gelegenheid gesteld worden om kleren te maken of te verstellen 

voor hun gezin of familie onder deskundige begeleiding. 

Tenslotte zullen er voor de jeugd en (jong)volwassenen meer recreatiemogelijkheden komen in de 

vorm van een tafelvoetbalspel, een tafeltennistafel en een grote sjoelbak. Deze laatste bezigheid zal 

volkomen nieuw voor hen zijn, maar zal zeker in de smaak vallen. Wij hebben deze spelen inmiddels 

van donateurs gekregen, na een oproep hiervoor in het vorige jaarverslag. Nogmaals hartelijk dank 

voor deze geste. Nu het gebouw zelf nog, waar ze een goede plek zullen krijgen. 

Op dit moment is ongeveer de helft van het benodigde bedrag door ons overgemaakt naar de 

rekening van Wilde Ganzen, maar we hebben gelukkig nog een paar ijzers in het vuur.  Uw donatie op 

redelijk korte termijn zou ons over de streep kunnen trekken, zodat wij in  de zomer met de bouw 

kunnen beginnen en de bewoners van Campanas in de loop van 2016 over een mooi en nuttig 

Gemeenschapscentrum kunnen beschikken. Wat zullen ze er blij en tevreden mee zijn.             

Hierover hoop ik u volgend jaar in het jaarverslag weer meer te kunnen vertellen. Voor de inrichting 

van genoemd dorpscentrum hebben wij ook nog 

geld nodig in de tweede helft van 2015. 

Wat betreft de exploitatie  van onze technische 

school in Ponta Verde kunnen wij melden, dat er 

vergevorderde plannen zijn om een nieuwe 

opleiding Koeltechniek te starten.  Hierbij  leren de 

cursisten om met diverse koelapparaten om te gaan, 

zowel wat betreft installatie als reparatie. In het 

altijd warme Kaap Verdië is dit uiterst belangrijk. Het 

initiatief voor deze nieuwe opleiding kwam van het 

Deense Bornefonden, een organisatie, die zich richt 

op verbetering van het onderwijs op Fogo.   Wij werken al vele jaren  met hen samen  en ze hebben 

ons al vaak met subsidies gesteund om het technisch onderwijs mogelijk te maken. Samen met het 

Comité “ Strijd tegen Armoede’’ en onze eigen partnerorganisatie Ass. Agua para Viver wil de 

organisatie Bornefonden de helft bijdragen van het benodigde bedrag van €18.500 om de cursus te 

kunnen starten. Wij hopen van harte, dat dit ook zal gaan lukken. 

 Informatie over de geldwinning in 2014 

De giften van particuliere donateurs zijn t.o.v. vorig jaar met een kleine duizend euro teruggelopen 
tot iets meer dan € 9.000 
Van de Gereformeerde en Hervormde Diaconie ontvingen wij  hun jaarlijkse donatie. Wij ontvingen 
van het PKN-cluster Werelddiaconaat  voor het eerst een gift van € 1.000.  Verheugend is dat de 
collecte-opbrengsten van de Protestantse Gemeente “De Ark” in Reeuwijk voor onze Stichting ieder 
jaar meer opbrengen; in 2014 leverde dat een bedrag van € 793 op.   
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Met de fondsenwerving bij een aantal instellingen, die met onze activiteiten op Fogo bekend zijn, 
voor de financiering van het Gemeenschapshuis in Campanas is het helaas in 2014 minder 
voortvarend gegaan. In totaal kwam daar maar € 5.283 voor binnen,  waarvan € 3.000 van de          
Dr. Hofstee Stichting, waarvoor onze hartelijke dank.   Een gemeenschapshuis als bouwproject 
voldoet veelal niet aan de gestelde criteria van diverse fondsen.  Al onderkennen ze dat zo’n project 
een belangrijke bijdrage kan leveren aan verbetering van de leefomstandigheden van de bewoners. 
Scholen voldoen vaak wel aan de gestelde criteria, zoals bij ons vorige project, de uitbreiding van 
onze Technische school, waarvoor we uiteindelijk  € 170.000 euro bijeen kregen. 
 
De jaarrekening ziet er dit jaar anders uit, dan u in de afgelopen jaren van ons gewend was.  
Vanaf 26 juni 2014 sluizen wij de giften voor het gemeenschapshuis door naar een spaarpot bij Wilde 
Ganzen, waar uiteindelijk een in 26 juni 2015 € 57.000 in behoort te komen.  Wilde Ganzen vult het 
bedrag dan aan met € 31.000 (begrote bouwkosten € 88.000) 
 
Doordat de fondsenwerving voor het gemeenschapshuis al in 2013 is gestart is er al een geoormerkt 

bedrag, dat gereserveerd moet worden voor de bouw / inrichting van het project.  

De ontvangsten en uitgaven voor het studiejaar 2014-2015 van het Studiefonds lopen niet gelijk aan 

het boekjaar. De bedragen die door Water voor Leven al voor de eerste helft van het schooljaar 2015 

voor het Onderwijsfonds zijn overgemaakt, worden apart genoemd. Dit verduidelijkt wat het 

werkelijke saldo van Stichting Water voor Leven per ultimo 2014 is.  

Nieuwe maatregel van de Belastingdienst 

Zoals u wellicht al weet heeft onze Stichting al vele jaren van de fiscus een ANBI-status (Algemeen Nut 

Beogende Instelling) verkregen en voldoen wij volledig aan de richtlijnen hiervoor. Alle giften zijn dus , 

na aftrek van 1% van uw fiscaal inkomen, aftrekbaar bij de bepaling van uw Inkomstenbelasting. 

Met ingang van dit jaar heeft de Belastingdienst het ook mogelijk gemaakt om Stichtingen met een 

ANBI-status drempelvrij te ondersteunen zonder dat daar de notaris voor ingeschakeld hoeft te 

worden. De voorwaarde is dat er een “Overeenkomst periodieke gift” is opgemaakt  tussen de 

schenker en de betreffende stichting.  Daarnaast is de eis van de Belastingdienst dat het een 

toezegging  voor minimaal vijf jaar is en dat u gedurende die vijf jaar periodiek een vast bedrag per 

maand, kwartaal of jaarlijks overmaakt. Op de site van de Belastingdienst kunt u nog meer informatie 

lezen over deze maatregel. Mocht u interesse hebben voor deze andere wijze van doneren, dan 

hebben wij als bijlage een door ons opgesteld formulier specifiek voor Stichting Water voor Leven 

toegevoegd, naast de gebruikelijke acceptgirokaart.   

In de afgelopen jaren zijn wij door donateurs en andere instellingen in de gelegenheid gesteld om vele 

nuttige projecten op Fogo te realiseren. Wij hopen van harte, dat wij met dit mooie werk nog een 

aantal jaren door kunnen gaan, maar dit is alleen mogelijk met uw onmisbare steun en vertrouwen in 

onze activiteiten. Wij beloven ons best te zullen blijven doen dit in de naaste toekomst te contineren. 

 

 


