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1  Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Water voor Leven. Een jaarverslag waarin we 

terugkijken op het verlies van de bestuursleden Baukje Boonstra en Hans Kramer. In het hoofdstuk 

berichten vanuit het bestuur staan we stil bij de waardevolle bijdrage van beiden voor de Stichting. 

Tijdens de laatste maanden van zijn ziekte heeft Hans nog een paar onderdelen voor dit jaarverslag 

geschreven. Dat is door ons aangevuld tot het jaarverslag dat voor u ligt. 

Verder worden de nieuwe bestuursleden aan u voorgesteld en gaan we in op de ontwikkelingen in het 

land, voornamelijk op het eiland Fogo. Ontwikkelingen, die ook invloed hebben in positieve of 

negatieve zin op ons werk. 

In het daarop volgende hoofdstuk gaan we in op de resultaten in 2018 en plannen voor de toekomst. 

De bevolking en de overheid ontzettend blij met de gerenoveerde cisternes, het  afgebouwde 

gemeenschapshuis, en de opnieuw geopende technische school. Het accent van ons werk verschuift 

van bouwen naar het ondersteunen van jongeren bij het volgen van hun opleiding. Dit nieuwe beleid is 

vastgelegd in het beleidsdocument, dat u kunt lezen op onze vernieuwde website: 

www.watervoorleven.nl 

In het laatste hoofdstuk vindt u de jaarrekening over 2018. Het rapport van de kascontrolecommissie 

over het jaar 2018, kunt u binnenkort vinden op de website. 

Het komende jaar hopen we u via een nieuwsbrief per mailing (2x per jaar) beter op de hoogte te 

kunnen houden van de belangrijkste ontwikkelingen, zoals u in de aanbiedingsbrief kunt lezen. 

Dankzij uw steun en die van andere donateurs en fondsen is Stichting Water voor Leven in staat om 

dit werk te doen. Daarvoor zijn wij u zeer erkentelijk.  

 

Ik wens u veel leesplezier en als u wilt reageren op het jaarverslag dan kan dat via het mailadres: 

info@watervoorleven.nl 

 

 

Truus Kramer-Bais 

Penningmeester 

 

  

http://www.watervoorleven.nl/
mailto:info@watervoorleven.nl
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2  Berichten vanuit het bestuur 

Het afgelopen jaar was voor het bestuur een verdrietig jaar. Het bestuur moest afscheid nemen van 

twee van haar bestuursleden.  

Op 24 juli 2018 is onze secretaris Baukje Boonstra-Visser, na zich 

22 jaar ingezet te hebben voor de Stichting Water voor Leven, 

overleden. Baukje is drie jaar ziek geweest, maar bleef tot het 

laatste moment actief voor de Stichting. Naast het notuleren was 

Baukje de beste ambassadeur, die een Stichting kon hebben, door 

haar enthousiaste verhalen over Kaapverdië en het werk van de 

Stichting. Met veel enthousiasme stond ze ieder jaar onvermoeibaar 

een hele dag op het Waterspektakel in Reeuwijk, gaf ze voorlichting 

op de basisscholen en in de kerkgemeenschap de Ark. Diverse 

mensen in Reeuwijk zijn geïnspireerd door de verhalen over Rilda 

en Adeleuse, die mede door de steun van Baukje en haar 

echtgenoot Jan een opleiding op het lyceum op Fogo kregen en 

daarna een opleiding aan de universiteit in de hoofdstad Praia 

konden volgen. De twee dames zijn inmiddels afgestudeerd en 

hebben op Fogo een baan gevonden.  

 

Op 17 maart 2019 overleed onze penningmeester Hans Kramer, na vier maanden ziek te zijn 

geweest. Hij is ruim 30 jaar betrokken geweest bij onze Stichting en zorgde voor de werving. Zijn 

netwerk van sponsoren, particulieren, kerken, kloosters, stichtingen en andere organisaties was groot 

en met vrijwel alle vertegenwoordigers onderhield hij contact. In dat kader stelde hij ook het 

uitgebreide jaarverslag samen.  

Hans was een grote steun voor onze voorzitter, met wie hij ook intensief contact had, zeker als deze 

op Fogo was en werkte aan de projecten daar.  

Privé was hij zeer betrokken bij de mensen op Kaapverdië en Fogo. Met zijn echtgenote Truus was hij 

de eerste die leerlingen ondersteunde om het middelbaar en vervolgens hoger onderwijs te volgen. 

Een enkele keer leverde dit een teleurstelling op maar Hans bleef optimistisch en bleef contact 

onderhouden tot in de laatste maanden van zijn leven.  

Mede vanwege zijn werk voor de stichting was Hans Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en 

ereburger van Kaapverdië. Op 11 januari 2019 reikte de 

ambassadeur van Kaapverdië in de Benelux hem de 

Medalho Merito Altruista o Exmo uit als blijk van grote 

waardering voor zijn inspanningen. De donateurs en de 

fondsen, die ons al jarenleng steunen, hebben in Hans deze 

medaille ook verdiend. Wij zullen Hans en Baukje heel erg 

missen. 

 

Een grote zaal in het Gemeenschapshuis in Campanas is in 

2017 bij de opening de ‘Hans Kramer en Baukje 

Boonstrazaal’ genoemd. Zo zullen hun beide namen in 

Kaapverdië blijvend zichtbaar zijn en de mensen daar doen 

herinneren aan de twee bestuursleden, die zich zo hebben 

ingezet voor de Stichting en voor de bevolking van Fogo. 

 

Nieuwe bestuursleden en vrijwilligers 

Gelukkig kunnen we ook drie nieuwe bestuursleden aan u voorstellen. Elandina Brito-Spinola, de 

dochter van de heer Agnelo Spinola, heeft de taak als coördinator van het project ‘Sponsor een 

Jongere’ op zich genomen. Zij zal de donateurs in Nederland op de hoogte houden van de resultaten 

van de jongeren. Eén keer per jaar zal Elandina Fogo bezoeken en met de leerlingen en het bestuur 

en andere sleutelfiguren spreken. Haar vader kan haar hopelijk de komende jaren bijstaan bij deze 
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taak. De werving van nieuwe donateurs en bedrijven is ook een belangrijke taak van Elandina. In de 

toekomst hoopt Elandina het werk van haar vader als voorzitter over te nemen. 

David van Midden, één van onze trouwe donateurs, is bereid gevonden om als secretaris toe te treden 

tot het bestuur. Hij zal naast de taak als secretaris ook contactpersoon zijn voor de 

kerkgemeenschappen in Gouda. 

Truus Kramer-Bais, de echtgenoot van Hans, neemt de rol van penningmeester op zich. Zij stond 

Hans al jarenlang bij met de financiële administratie. Truus wil zich graag samen met Agnelo, de 

voorzitter, inzetten om het project ‘gemeenschapshuis’ te verzelfstandigen en de Stichting 

toekomstbestendig te maken. 

 

Jan Boonstra, de echtgenoot van Baukje Boonstra, zal het bestuur in Nederland ondersteunen bij de 

uitvoering van haar werk. Verder is hij contactpersoon voor Reeuwijk en in het bijzonder voor de PKN 

kerk ‘de Ark’. Jan Revet ondersteunt ons op de achtergrond met technische zaken voor de website en 

Debbie Spinola verleent hand en spandiensten op het gebied vormgeving en het opstellen van 

formats. Het bestuur gaat met vol vertrouwen door met haar werk en is in dat opzicht springlevend. 

 

Op 12 september is er een donateursavond gehouden. Ruim 40 donateurs woonden deze avond bij. 

De Stichting bestond 30 jaar en het bestuur bedankte op deze avond de donateurs  voor hun steun in 

al die jaren. Op die avond werd ook de vernieuwde website www.watervoorleven.nl gelanceerd. De 

koers die de Stichting de komende jaren gaat varen is toegelicht. De uitwerking daarvan is te lezen in 

het hoofdstuk 4.  

 

3 De ontwikkelingen op Fogo in 2018 

Na de droogte in 2017 met maar twee echte regendagen, werd reikhalzend uitgekeken naar de regen 

in 2018. De eerste regenbui van betekenis viel pas op 8 september, zodat de maisoogst als verloren 

moest worden beschouwd. Deze plant heeft in juli en augustus regenwater nodig om flink te kunnen 

groeien om dan in de maanden september en oktober te kunnen uitgroeien tot een volwaardige 

maisplant met een kolf om te kunnen oogsten. Aangezien mais het hoofdbestanddeel van het voedsel 

vormt van de Kaapverdische keuken, was deze misoogst een grote teleurstelling. 

In de maanden september t/m november heeft het flink geregend, zodat alle cisternes vol kwamen 

met goed drinkwater. Dit zorgde voor een goede oogst van de andere groenten, zoals maniok, erwten 

en aardappels. 

Een staartje van een orkaan trok eind oktober over een deel van Kaapverdië en ook over Fogo. Dit 

heeft tot veel schade geleid. Net als in 2016 werd als gevolg van aardverschuivingen de belangrijke 

rondweg geblokkeerd door rotsblokken en aarde. De weg tussen Campanas en Mosteiros was 

geblokkeerd en de inwoners moesten daardoor ongeveer 60 km omrijden om op hun bestemming te 

kunnen komen. Inmiddels is dit euvel met een provisorische omleiding verholpen. 

 

Een ander probleem voor Fogo is de fors toegenomen emigratie in de afgelopen drie jaar als gevolg 

van de langdurige erupties van de vulkaan Pico tussen november 2014 en februari 2015, waardoor 

ca. 1200 bewoners van drie dorpen in Cha das Caldeiras moesten evacueren. Ze moesten toezien, 

dat een lavastroom hun huizen, scholen, kerken en hotels vernietigden. Er lag aan het eind van de 

eruptie een groot lavagebied van acht meter hoog. Dit gebied was erg belangrijk voor het verbouwen 

van koffie, druiven, appels en peren. Verder waren de inkomsten uit het toerisme in één klap 

verdwenen. Ook de eerder genoemde droogte in 2017 leidde er toe dat ca. 3.000 inwoners naar 

Amerika emigreerden. Deze ramp en de eerder genoemde droogte hebben tot gevolg gehad, dat het 

bevolkingsaantal op Fogo terugliep van 40.000 tot 37.000 inwoners. Op dit moment lijkt de terugloop 

te stagneren. 

Voor de Gemeenteraad van San Filipe, de hoofdstad van Fogo, was de misoogst een groot probleem. 

Een deel van de bevolking moest een beroep doen op steun van de plaatselijke overheid. De huidige 

http://www.watervoorleven.nl/
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regering voert beleid op het professionaliseren van de fruitteelt 

en het toerisme op Fogo. De opnieuw geopende technische 

school en de plannen, die de regering heeft t.a.v. het verbeteren 

van de fruitteelt, landbouw en de opvang van water is mede een 

stimulans voor de bevolking om door te gaan. 

Een kwestie van geheel andere aard waar de overheid en de 

bevolking mee worstelt, is die van het kadaster. Sinds enkele 

jaren is het kadaster ingevoerd. Maar nog lang niet alle 

transacties zijn ingevoerd. Dit heeft onder andere te maken met 

het feit dat het niet verplicht is. Een nog groter probleem is dat in 

het verleden een groot deel van het archief van de gemeente 

São Filipe verwoest is door een overstroming. Het gebrek aan 

documenten vertraagt de verdere invoering van het 

kadastersysteem. Invoering van het kadaster kan dan alleen via 

de rechtbank en dat jaagt de mensen op kosten. Ook de 

Stichting Water voor Leven loopt tegen deze problematiek aan. 

Al hebben wij wel de benodigde financiële documenten van overdracht van de grond aan de Stichting 

op Fogo in ons bezit.  

 

4 Resultaten in 2018 en plannen voor 2019 

 

4A Het gemeenschapshuis: afbouw, activiteiten en plannen  

De bouw van de 3
e
 fase van het gemeenschapshuis is afgerond. De ruimtes op alle drie de 

verdiepingen zijn klaar. Het aantal stoelen en tafels is uitgebreid en er is een koelkast geplaatst. Dit 

was een deel van de inboedel van de technische school.   

Tijdens een orkaan heeft een tornado de ingang van de grote zaal vernield. Een Kaapverdische 

Amerikaan heeft de kosten van reparatie op zich genomen. De dekvloer van het plein vertoont enige 

scheurtjes. De vloer moet behandeld worden met een speciale 

verf om erger te voorkomen. Deze verf zal in mei 2019, voor de 

regentijd, worden aangebracht. 

In april is een enorme doos met keukenmateriaal, dat door de 

donateurs is afgestaan, per boot naar Fogo verzonden. Met veel 

enthousiasme zijn de potten en pannen ontvangen. Het kook- en 

bakmateriaal en servies zijn een zeer welkome uitbreiding van 

de inventaris.  Het gebouw wordt intensief gebruikt, door zowel 

jong als oud. De mensen voelen zich verantwoordelijk en 

onderhouden de zalen goed na gebruik. De jongeren sporten en 

houden muziek- en dansfeesten. De kindercrèche loopt goed. 

Wekelijks komen er drie groepen vrouwen bij elkaar om te 

naaien en te borduren. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook 

regelmatig voorlichting gegeven over diverse onderwerpen.  
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Er is een cursus koken, presenteren en serveren gegeven. Deze 

cursus is door het ministerie van Arbeid gefinancierd en zal 

volgend jaar een vervolg hebben. Doel was: kookvaardigheden 

op een hoger niveau brengen, dagelijks ritme opbouwen en 

ondernemersvaardigheden ontwikkelen.  

Ouderen ontmoeten elkaar regelmatig in het gemeenschapshuis 

voor een spelletje, praatje en soms een gezellige maaltijd.   

Het jaarlijkse feest van de vereniging Casa de Bandeira heeft nu 

een ideale slachtplaats op de onderste verdieping. De lokale 

bevolking komt vier weken na het werk samen in en om het 

gemeenschapshuis. De laatste vier dagen zijn het hoogtepunt. 

Er wordt een geit, stier of koe geslacht. De vrouwen koken in de 

grote pannen (calerons) de gezamenlijke maaltijd. Muziek, dans 

en samen eten zijn de belangrijkste onderdelen van dit feest. Op 

de laatste dag wijst de raad van wijze mannen de persoon aan, 

die het volgende jaar verantwoordelijk is voor de organisatie van 

het feest. Vooraf hebben mensen mogen aangeven dat ze voor 

de organisatie in aanmerking willen komen. Deze mensen 

worden in het openbaar bevraagd naar hun beweegredenen. Dit jaar was dat een emigrant, die 

dankbaar was dat zijn vrouw de ernstige ziekte, die zij had, had overwonnen. Of een migrant die als 

dank voor het goede leven dat hij nu leidt, iets wil teruggeven aan zijn geboorteplaats. Kortom het is 

een bruisend centrum geworden. 

 

Het beheer en de coördinatie van het gemeenschapshuis vallen onder het bestuur van Agua para 

Viver. Het plan om een beheercommissie samen te stellen uit de plaatselijke bevolking komt 

moeizaam van de grond. Er hebben zich dit jaar twaalf vrijwilligers aangediend, maar door de 

emigratie naar de V.S. is het moeilijk om een stabiel bestuur samen te stellen, die dit werk aankan. 

Zodra iemand een visum voor de Verenigde Staten krijgt vertrekt hij.  

De plannen voor het gemeenschapshuis zijn erop gericht dat er binnen twee / drie jaar een Stichting is 

gevormd of een andere rechtspersoonsvorm eventueel samen met de plaatselijke overheid als 

partner, waaraan wij het eigendom kunnen overdragen. Dit past in het plan om in een deel van het 

gebouw een project te starten dat is gericht op het creëren van werk. Wij denken hierbij aan een 

broodbakkerijtje, werkplaats voor het conserven van fruit in blik. Mango’s en papaja’s zijn er 

bijvoorbeeld in het seizoen in overvloed. Een verkooppunt voor deze producten en andere eigen 

gemaakte producten kan dan worden gerealiseerd. Er wordt door het Centro de Priëgo op dit moment 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor zo’n bedrijfje. Wij zijn in gesprek met de overheid en 

Centro de Priëgo en staan op het standpunt dat deze plannen in het belang van de bevolking zijn. De 

gemeente kan dan het beheer van het gebouw overnemen op voorwaarde dat de rest van het gebouw 

bestemd blijft voor de huidige activiteiten.  

 

4B Ouderen 

Ook dit jaar zijn twee keer levensmiddelenpakketten aan ouderen uitgedeeld. Deze mensen kunnen 

dat goed gebruiken. Ook is er geholpen bij de aanschaf van medicijnen. Stichting Liduina van het 

verzorgingstehuis Frankenland heeft hiervoor dit jaar wederom geld beschikbaar gesteld. Verder is het 

vervoer van het keukenmateriaal naar het gemeenschapshuis hiervan bekostigd. De ouderen hebben 

hier veel plezier van, zoals tijdens de bijeenkomsten met feestdagen, maar ook als de ouderen 

worden uitgenodigd om de resultaten van de kookcursus te komen opeten.  
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4C Cisternes: renovatie en plannen voor overdracht 

 

Renovatie cisternes gevangenis São Filipe 

Enige jaren terug kwam uit een contact tussen onze voorzitter en de directeur van de gevangenis van 

São Filipe naar voren dat het slecht gesteld was met de toestand van de cisternes van de gevangenis. 

Door de slechte staat lekte veel water weg. De stichting heeft onderzocht of deze daarin wat kon 

betekenen. Onze secretaris Baukje Boonstra heeft dit opgepakt en met medewerking van de 

Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk collecten gehouden om reparatie mogelijk te maken. Van 

de opbrengst is één cisterne hersteld en zijn in het begin van 2019 twee kunststof watercontainers 

met een inhoud van elk 5000 liter inhoud geplaatst. Die nemen de functie van een niet meer goed 

herstelbare cisterne over. Van het ministerie van justitie op Cabo Verde werd hiervoor een hartelijke 

bedankbrief ontvangen. Met de containers is de watervoorziening verbeterd en kunnen gedetineerden 

groenten kweken voor eigen gebruik en vaardigheden op het gebied van tuinbouw leren. 

 

Renovatie cisterne Velho Manuel 

De cisterne vertoonde scheuren na de vulkaanuitbarsting. In het voorjaar van 2018 is de cisterne 

gerenoveerd. De cisterne heeft tijdens de regenperiode weer als vanouds het water opgevangen. Al 

onze vijftien cisternes zijn nu in goede staat van onderhoud. 

 

Overdracht cisternes aan de gemeente 

Met de gemeente São Filipe zijn gesprekken gestart om de 

cisternes, die nu nog onder het beheer van Agua para Viver vallen 

over te dragen aan de gemeente. Het doel is om deze cisternes 

naast het noodzakelijke gebruik door de omwonenden ook in te 

zetten voor irrigatie van de fruitteelt. De start van deze gesprekken 

is mogelijk geworden nadat wij een rechtszaak met een inwoner 

van Fogo hebben gewonnen. De man claimde dat één cisterne van 

hem was. Hij beriep zich onterecht op een mondelinge toezegging 

van één van de bestuursleden. Gelukkig is deze slepende kwestie 

afgehandeld. Deze kwestie werd mede veroorzaakt doordat het 

kadaster in veel zaken nog niet goed is geregeld, zoals u eerder 

hebt kunnen lezen. 

 

4D  Materiaal basisschool Velho Manuel 

Na een bezoek van een donateur in 2016 aan de basisschool van 

Velho Manuel werd € 300,- overgemaakt voor de aanschaf van 

schoolmateriaal. Een jongetje was zo vrij geweest om te vertellen 

aan de donateur dat er naar zijn idee te weinig materiaal was.  

De docenten hebben in overleg met de plaatselijke 

kantoorboekhandel een lijst van benodigdheden opgesteld. In 2018 

heeft de heer Agnelo Spinola dit kunnen overhandigen.  

 

4E Overdracht Technische school Ponta Verde 

In de eerste week van januari 2019 heeft de officiële overdracht van 

de Technische school te Ponta Verde plaatsgevonden tijdens een 

feestelijke bijeenkomst. In de overeenkomst tussen het ministerie 

van Financiën, het Patrimonium, de gemeente São Filipe, het IEFP 

en Stichting Water voor Leven is afgesproken dat het gebouw van 

de technische school, inclusief de inventaris van de vier 

technieklokalen in januari 2019 wordt overgedragen aan de 

overheid op voorwaarde dat de school in 2019 nog wordt geopend.  
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4F Sponsor een jongere, ondersteuning van leerlingen en studenten  

Resultaten 2018 en plannen 2019 

 

Technische school 

Op 13 mei 2019 zijn er 4 opleidingen, te weten: aanleg en irrigatie; houtbewerking bouw en 

meubelmakerij; slotenmakerij en aluminium (niveau I) en elektra / autotechniek niveau II, gestart.  

Stichting Water voor Leven heeft de financiële steun voor 8 jongeren, die niet in staat zijn het 

schoolgeld en het materiaal te betalen, toegezegd. Dit gaat om een bedrag van €500,- per jaar voor 

de duur van twee jaar. Er zijn al drie bedrijven, die een toezegging hebben gedaan voor twee jaar en 

twee donateurs. Wij zoeken dit jaar nog donateurs of bedrijven voor 3 jongeren. 

 

Lyceum 

De tussenresultaten van de jongeren, die hun opleiding aan het lyceum volgen, zijn op één na 

bemoedigend. Het ziet ernaar uit, dat twee jongeren hun diploma in 2019 zullen halen.  

Van de twee jongeren, die in 2018 hun lyceum diploma hebben behaald, volgt de jongedame Z. 

(eerste letter voornaam) nu een beroepsopleiding ‘Publieke sector’. De tweede leerling E. is in 

september 2018 een studie rechten begonnen. Helaas hebben wij voor E. nog geen tweede donateur 

gevonden, die hem voor € 40,- per maand zou kunnen ondersteunen. Hij sappelt iedere maand geld 

bij elkaar om zijn studie te kunnen betalen. Die onzekerheid hopen we het komend studie jaar te 

kunnen verlichten. E. is een vechter en behaalt goede  resultaten. Het zou erg jammer zijn als hij 

wegens geldgebrek zou moeten afhaken. 

 

Universiteit 

Eén studente is wegens zwangerschap en emigratie naar de V.S. gestopt. De andere 11 studenten, 

die een universitaire studie volgen, hebben goede tussenresultaten. Twee studenten hopen dit jaar 

hun theoretisch jaar te kunnen afsluiten en in september 2019 aan hun stagejaar met als afsluiting 

hun scriptie te beginnen. De studies, die gevolgd worden zijn op dit moment Rechten, Internationale 

Relaties en Diplomatie, Psychologie, Onderwijskunde, Sociaal- en Psychologische Hulpverlening, 

Public Relations, ICT en Technisch ingenieur.  

 

School- of studiejaar Tot 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Jong
eren 

Diplo
ma’s 

Jong
eren 

Diplo
ma’s 

Jong
eren 

Diplo
ma’s 

Jong
eren 

Diplo
ma’s 

Jong
eren 

Diplo
ma’s 

Opleiding lyceum 11  9  10  7  8  

Voortijdig gestopt -2    -3      

Diploma lyceum  6  2  1  2   

Academische opl. 3  2  6  10  12  

Voortijdig gestopt -1        -1  

Afgestudeerd  1  1  1     

Scriptie afgerond
1
      2  1   

Beroepsopl.         1  

Diploma Beroepsopl. 200 200  1  1  1   

TOTAAL  214 207 11 4 13 5 17 4 20  

Overzicht van het aantal jongeren dat door de donateurs worden ondersteund 

  

                                                           
1
 Een universitaire studie duurt  5 jaar. Na het behalen van het theoretisch examen in het vierde jaar, moeten ze 

nog 9 maanden bij een werkgever een opdracht uitvoeren en ronden dan de studie af met hun sccriptie.. 
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Mogelijkheden om een jongere te ondersteunen 

De jaarlijkse giften van donateurs gebruiken wij onder andere ook voor jongeren, die acuut 

ondersteuning nodig hebben, zoals de aanschaf van het uniform of inschrijfgeld. Zo hebben wij dit jaar 

ook kunnen voorkomen dat twee jongeren hun universitaire studie moesten afbreken. Dit zijn dus heel 

belangrijke inkomsten voor ons. 

 

De giften waarin donateurs zich via een overeenkomst voor een aantal jaar hebben vastgelegd, 

kunnen wij inzetten om een toezegging te doen voor langere tijd. Dit kan op twee manieren. U kiest 

ervoor om zich te verbinden aan specifiek een jongere, waarvan wij u op de hoogte houden van de 

resultaten of u zegt een bedrag per jaar toe voor een aantal jaar, dat anoniem kan worden ingezet 

gedurende die tijd. 

 

Als u dat vastlegt in een overeenkomst ‘periodieke gift ’voor een periode van minimaal vijf jaar dan is 

dat bedrag in zijn geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het is mogelijk om deze 

overeenkomst aan te gaan met de mogelijkheid tot ontbinding bij het overlijden van de partner of 

plotselinge werkloosheid. Dit formulier kunt u downloaden op onze website www.watervoorleven.nl of 

bij de website van de belastingdienst. 

 

De bijdrage om een jongere te ondersteunen is: 

 Voor het lyceum € 480,- per jaar of € 40,- per maand (6 jaar) 

 Voor de universiteit € 960,- per jaar ( €80,- per maand gedurende 5 jaar) 

 Voor de Technische school €500,- per jaar of €42,- per maand gedurende twee jaar. 

Of de helft van alle genoemde bedragen, dan zoeken wij een tweede donateur erbij, waarmee u 

samen de studie voor deze jongere mogelijk maakt.  

 

Concreet hebben we nu op de wachtlijst staan: 

 Twee meisjes, die al op het lyceum zitten en dreigen te moeten afhaken  

 Twee jongedames, die in het eerste jaar van de universiteit zitten en dringend hulp nodig 

hebben  

 Student E. , die nog een tweede donateur nodig heeft voor €40,- per maand 

 Twee leerlingen, die dit jaar het diploma voor het lyceum naar verwachting zullen halen en 

graag zouden willen studeren.  

 Drie jongeren die graag een beroepsopleiding zouden willen doen 

 

Financiële verantwoording over het jaar 2018 

Van donateurs ontvingen wij dit jaar ruim € 1300, - meer dan vorig jaar. Eén donateur had bij het 

afscheid van zijn werkzame leven gevraagd om een gift voor Water voor Leven. Via een tweede 

donateur ontvingen wij extra giften ter ere van zijn 80
ste

 verjaardag. Het bestuur is dankbaar voor de 

grote steun van al onze donateurs. 

Van donateurs, inclusief de Stichting Dames Spoorenberg, die zich hebben verbonden om een 

jongere de kans te geven een opleiding te volgen, zijn de inkomsten met €300,- gestegen tot een 

totaal van € 13.315,-.  

De projecten bouw gemeenschapshuis, renovatie cisterne gevangenis en cisterne Velho Manuel zijn 

afgerond. Ook dit jaar waren er weer diverse fondsen en kerkelijke instanties, die ons daarbij 

fantastisch hebben geholpen. 

In totaal is er dit jaar meer uitgegeven dan ontvangen. Dat betekent dat ons eigen vermogen is 

geslonken tot € 584,-. Dit vraagt de aandacht van het bestuur voor het komende jaar. 

 

 

http://www.watervoorleven.nl/

