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1. Berichten vanuit het bestuur 
a. In november zijn de gemeenteraadsverkiezingen 

van 20 gemeenten geweest. In de gemeenten São 
Felipe en Mosteiros op het eiland Fogo heeft de 
MpD1 de verkiezingen verloren en heeft er een 
machtswisseling plaatsgevonden. Naast de nieuwe 
burgemeester en wethouders zijn ook 90 
ambtenaren vervangen door mensen van de 
PAICV2.  Het is gebruikelijk dat twee maanden 
voor de verkiezingen het werk - op de dagelijkse 
gang van zaken na - stil ligt. De gesprekken over 
de plannen met het gemeenschapshuis en de 
cisternes, kwamen in maart vanwege de 
coronapandemie tot stilstand en zijn door de politieke verandering in november nog niet opgepakt.  De 
landelijke verkiezingen zijn in april. In de maand juni hopen wij weer te kunnen starten met gesprekken 
over uitbreiding van de functie en overdracht van het gemeenschapshuis. Dit moet dan tot 
verzelfstandiging leiden. 

b. Het bestuur is in 2020 uitgebreid met Jan Boonstra. Hij heeft zich voor een periode van 3 jaar bereid 
verklaard om onder andere in de rol van technisch voorzitter mee te denken over de toekomst van onze 
stichting. 

c. Een deel van onze plannen is als gevolg van de coronapandemie vertraagd. Ons bestuur op Fogo kon 
minder gemakkelijk bij elkaar komen.   

d. Onze voorzitter de heer Agnelo Spinola kon niet in het najaar naar Fogo reizen. Het bestuur van Água 
para Viver op Fogo heeft ondanks de beperkingen het werk zo goed mogelijk uitgevoerd. We zijn dan 
ook trots op wat we in 2020 hebben bereikt. Daarover meer in dit jaarverslag. 

e. In het begin van het jaar zijn al onze bestuursleden op Fogo geweest. Voor David van Midden was dit de 
eerste keer en een onvergetelijke ervaring.  

 
 

  

                                                           
1
 MpD – Movimento para a Democracia 

2
 Partido Africano de Independencia da Cabo Verde 
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2. Jaaroverzicht 

a. Projecten Centrum voor 
beroepsopleidingen te Ponta Verde  
Er is schade aan het dak ontstaan met als 
gevolg een flinke lekkage.  De gemeente 
heeft het gereserveerde geld voor zowel 
de kas als het dak moeten uitgeven aan 
noodhulp vanwege de coronapandemie.  
We hebben een korte succesvolle actie 
opgezet om geld in te zamelen voor de 
bouw van een kas. Daarmee is in februari 
begonnen.  
 
Ook hebben we de sterk verouderde 
houtmachines kunnen laten renoveren. 
Deze waren bijna onbruikbaar geworden.  
Vijf jongeren met de handicap dat ze doof 
zijn, zijn opgeleid tot schilder. Bij de 
diploma-uitreiking hebben ze een set 
gereedschap gekregen, waaronder een 
aluminium ladder. Daarmee hebben ze 
een goede kans op de arbeidsmarkt. Als 
dank hebben de schilders de school een 
opknapbeurt gegeven.  (zie voorblad) 
De grond van de school staat na publicatie 
in de Staatscourant op naam van Water 
voor Leven. De procedure om de grond 
over te dragen aan de staat loopt nog.  

 
b. Het gemeenschapshuis en het verkooppunt 

Vorig jaar hebben we gemeld dat de gesprekken met de overheid over de overdracht vorderen. Helaas 
is door de coronacrisis en de gewijzigde politieke situatie vertraging ontstaan. Het verkooppunt is 
afgebouwd en we hebben noodzakelijk onderhoud laten uitvoeren. Als hier nieuws over is houden we u 
via de website en nieuwsbrieven op de hoogte. 
 

c. Cisternes   
Er zijn plannen om alle cisternes over te dragen aan de overheid. Ze worden ingezet om de landbouw op 
het eiland te professionaliseren.   
Wij hopen dit jaar een volgende stap te zetten.  

 
d. Sponsor een Jongere  

Met ingang van dit jaar heeft het bestuur besloten dat de Stichting zich voornamelijk gaat richten op 
jongeren, die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een beroepsopleiding op Fogo. Het 
perspectief op werk is groter en het stimuleert de economische ontwikkeling op Fogo en de andere 
eilanden. Uiteraard zullen we de studenten, die nu financieel door Stichting Water voor Leven worden 
ondersteund tot het eind toe blijven helpen en begeleiden. Een uitzondering kan worden gemaakt voor  
jongeren met erg hoge resultaten (vanaf 16 punten) die de opleiding aan het lyceum hebben afgerond 
en een universitaire studie kiezen die perspectief geeft op werk. 

 
Het beroepsonderwijs wordt gefinancierd uit de opbrengst van de toeristenbelasting. Het feit dat er nu 
vanwege de coronapandemie geen inkomsten zijn uit de toeristenbelasting, heeft tot gevolg dat de start 
van de nieuwe opleiding onderhoud en bouw van vissersboten is vertraagd. Wij zoeken dit jaar dan ook 
naar extra middelen om de start van deze eenjarige cursus mogelijk te maken. Gelukkig is de tweejarige 
opleiding Landbouw, beheer en productie niveau V naast het tweede jaar van de opleidingen Elektro-, 
Metaal- en Installatietechniek wel gestart.  

Publicatie in Staatscourant 
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T
oelichting op de laatste twee kolommen van bovenstaand schema 
In het jaar 2020 is het aantal jongeren, dat ondersteund wordt, gegroeid van 38 naar 55 personen. Dit is 
mogelijk gemaakt door de vele giften, die we van u mochten ontvangen. 
 

  

  
 
 
 

 

 

  

Overzicht van het aantal jongeren dat door de donateurs wordt ondersteund 
School- of studiejaar Tot 2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 
Jon-
gere 

Di-
ploma 

Jon-
gere 

Di-
ploma 

Jon-
gere 

Di-
ploma 

Jon-
gere 

Di-
ploma 

Jon-
gere 

Di-
ploma 

Jon-
gere 

Di-
ploma 

Volgt lyceum 20   10   7   8   10   10   
Voortijdig gestopt -2   -3       -1           
Diploma lyceum   8   1   2   2   2 2   

Volgt Academische 
opl. 5   6   10   12   15   11   

Voortijdig/tijdelijk 
gestopt             -1   -1   3   
Finaliste    2   1       2   2     

Studie voltooid 
1 

      2   1   1   1     
Volgt Beroepsopl.             1   14   32   
Diploma 
Beroepsopl. 200 201   1   1             

TOTAAL  11 4 13 5 17 4 19 5 38 5 55   
1  Een universitaire studie duurt 5 jaar. Na het behalen van het theoretisch examen (finaliste) in het  
   vierde jaar, moeten ze nog een jaar bij een werkgever een opdracht uitvoeren. Bij positief resultaat 
   kunnen ze dan de studie afronden. 

Diploma’s: Nuno en Carla hebben hun lyceum-diploma gehaald. Djadmila heeft haar studie 
aan de universiteit volledig afgerond. 

Stage of werk: De universitaire finalista ‘s Jadmila en Maria lopen stage. De finalista Maria 
heeft een stage bij de gemeente Mosteiros en is verplicht door de gemeente 
een cursus Publieke Ruimte te volgen. Euric, die in 2019 afgestudeerd is, heeft 
dit jaar een baan als manager bij een beveiligingsbedrijf gevonden. 

Ondersteuning 
jongeren 
studiejaar 
2020-2021: 

10 jongeren volgen hun opleiding aan het lyceum.  
11 studenten zijn ingeschreven voor hun studie aan de universiteit, waaronder 
Carla. 3 studenten zijn gestopt.  De steun voor 2 studenten aan de universiteit is 
door ons stopgezet. Zaïda heeft zelf te kennen gegeven te willen overstappen 
naar de beroepsopleiding Landbouw, beheer en productie.  
14 jongeren nemen deel aan het tweede jaar van de opleiding elektro-, 
installatie- of metaaltechniek (inclusief stage).  
18 jongeren volgen twee jarige opleiding Landbouw, beheer en productie, 
niveau V, waaronder Nuno en Zaïda. 
De studies, die de huidige studenten aan de universiteit volgen zijn: 
Internationale diplomatie, Psychologie, Rechten, Verpleegkunde, Public 
Relations en Ingenieur. 

Vanuit privacy-oogpunt worden studenten alleen met hun voornaam genoemd. 



- 4 - 
 

e.   Ondersteuning ouderen 
In overleg met Stichting Frankenland is 
hun donatie is hun donatie dit jaar 
ingezet voor de corona-actie.  De 
ouderen ontvingen daarnaast nog een 
extra voedselpakket en gratificatie 
met kerst. Er zijn ook nog vijf 
matrassen gekocht. Zij zullen begin 
2021 worden verspreid.  
 
 

 
 
 
 
 
f.   Donateursreis 

In februari - nog net voor de 
coronacrisis – hebben 8 donateurs van 
onze Stichting Fogo bezocht. De reis 
was een succes. Donateurs waren 
onder de indruk van wat door Water 
voor Leven is neergezet. Wij hebben u 
via onze nieuwsbrief hier een 
uitgebreid verslag gestuurd. Als u dit 
nog wilt nalezen kan dat via deze link.   
Nieuwsbrief donateursreis 
 
 
 

3. Coronacrisis 
De coronacrisis heeft ook op Fogo heel grote consequenties gehad en heeft die helaas nog steeds. Veel 
mensen verloren hun inkomen. Wij hebben als Stichting met de fantastische hulp van onze sponsors, 
donateurs en Stichting Wilde Ganzen een belangrijke bijdrage kunnen leveren. We hebben in eerste instantie 
632 voedselpakketten kunnen afleveren bij het allerarmste deel van de bevolking. Verder was het mogelijk 
om meer jongeren die in de problemen waren gekomen te ondersteunen. Wij hebben u via onze nieuwbrief 
op de hoogte gehouden van deze actie. Het was mooi dat dit mogelijk was en jammer dat dit nodig was. U 
kunt deze nieuwsbrief terugvinden via deze link.  Nieuwsbrief Corona 
 
Op dit moment is de derde golf ook op Kaapverdië een probleem en er zijn helaas nog geen vaccins 
beschikbaar. 
 

4. Financiële verantwoording 
   

 Toelichting op het schema van de jaarrekening  (zie pagina 6) 
 
a. Staat van baten en lasten 

De donaties met bestemming  voor het project Sponsor een jongere zijn in vergelijking met het jaar 2019 

enigszins gedaald van € 19.320,- naar € 18.670,-. De uitgaven voor dit jaar waren € 24.272,97 tegen 

€ 16.162,- in 2019. Naast deze giften is  een deel van de opbrengst van de Corona-actie gebruikt voor 

kinderen, die als gevolg van de corona-crisis van het lyceum gehaald dreigden te worden.  
 

  

https://www.watervoorleven.nl/wpapp/wp-content/uploads/2021/04/NIEUWSBRIEF-2-STICHTING-WATER-VOOR-LEVEN-NR-2.pdf
https://www.watervoorleven.nl/wpapp/wp-content/uploads/2021/04/Nieuwsbrief-Corona-2020-04.pdf
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Projecten 
De renovatie van de houtbewerkingsmachines is mogelijk gemaakt door een gift van een donateur en is 
uitgevoerd voor een bedrag van € 1.700,- .  Actie bouw een kas en renovatie dak: In korte tijd is € 6.642,75 
bijeen gebracht. De actie loopt nog door tot februari 2021. Vijf jongeren met een handicap (doofheid) 
ontvingen na de voltooiing van hun opleiding als schilder gereedschapskisten. We hebben € 700,- voor dit 
doel ontvangen en de rest bijgelegd uit de donaties. 

 
Donateurs en éénmalige giften 

 Donateurs maakten dit jaar € 8.221,- over, dat was iets meer dan het bedrag van € 7.800,- van vorig jaar.  
  

Fondsen, bedrijven en geloofsgemeenschappen 
Naast de mooie bijdragen van diverse stichtingen en bedrijven zijn we In het jaar 2020 verrast door de hoge 
opbrengsten van de collectes van de Geloofsgemeenschap St. Augustinus uit Eindhoven, de Protestantse  
gemeente De Ark in Reeuwijk en de Wijkgemeente de Veste te Gouda.  

 
Gemeenschapshuis, verkooppunt en cisternes 
Vervanging van twee regenpijpen, enkele andere reparaties en het beheer kwam dit jaar op € 2.048,-.   
De uitstaande rekeningen voor de afbouw verkooppunt en onkosten aan de cisternes zijn in 2020 betaald. 

 
 Corona-actie 

Wij hebben van donateurs en  Stichtingen € 15.839,75 mogen ontvangen. De Stichting Wilde Ganzen deed 
daar nog eens € 11.000,-  bij. Een geweldig resultaat, dat de bevolking zeer ontroerde. 
De organisatie kosten in Nederland en Kaapverdië zijn lager, omdat er onder andere na de uitbraak van de 
corona-pandemie geen werkbezoek heeft plaatsgevonden.  
 
Ouderen 
De ouderen hebben als onderdeel van de corona-actie dit jaar twee maal een voedselpakket ontvangen. 
Verder zijn er nog vijf matrassen gekocht.  

 
b. Balans 

Doordat we dit jaar meer dan de specifieke giften voor Sponsor een Jongere hebben uitgegeven, is de 
reservering voor het project gedaald van € 10.933,- naar € 5.330,-  
Voor de bouw van de kas en de renovatie van het dak is € 9.000,- gereserveerd. De materialen zijn besteld 
voor zowel de kas als de renovatie van het dak. In februari 2021 zijn de  werkzaamheden begonnen.  
De nog benodigde € 1.000,- staat op de begroting van 2021. 
De reservering ouderen en nog te betalen rekeningen voor het verkooppunt en onkosten cisternes zijn 
uitgegeven en/of betaald. 

 
 Gemeenschapshuis 

Er is € 10.000,-  gereserveerd om voorzieningen te treffen, die het mogelijk maken educatieve activiteiten in 
het gebouw te laten plaatsvinden. Denk hierbij aan een leer- werkplaats. Dit wordt pas uitgevoerd als er de 
definitieve plannen  tot verzelfstandiging vastliggen. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen € 5.195,- is nodig om ondanks  de onzekere inkomsten de continuïteit te waarborgen. 
Bovendien hebben wij een morele verplichting om het gemeenschapshuis en de cisternes, die van groot 
maatschappelijk belang zijn, te onderhouden. Dit geldt zolang ze nog niet zijn overgedragen zijn aan de 
overheid of een andere instantie.   
Verder zijn we langdurige verplichtingen aangegaan om jongeren gedurende de duur van de opleiding 
financieel te ondersteunen. 
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BOEKJAAR 2020 

Saldi bankrekeningen   01-01-2020 
  

 €          6.645,94    

Inkomsten Subtotalen Uitgaven Subtotalen 

Sponsor een Jongere: 
donateurs 

 €        14.370,00   €        18.670,00        

St. Dames Spoorenberg  €          1.800,00        

VD Berg Hardhout. BV  €             360,00        

G.W.W. Houtimport.BV  €             730,00  Sponsor een Jongere     

Hardhoutbewerking Lopik 
B.V. 

 €             480,00  Cursisten Centrum 
Professional  

 €      -13.860,00   €       -24.272,97  

M.B.M. B.V.  €             480,00  Leerlingen lyceum  €        -2.426,00  

Vrouwennetwerk 
emancipatie 

 €             450,00  Studenten universiteit  €        -7.986,97  

Houtbewerkingsmachines  €          1.699,65   €          1.699,65        

Actie bouw kas en renovatie 
dak 

        

Stichting Hofstee  €          2.500,00   €          6.642,75  Projecten     

Stichting Grote Berg  €          1.000,00  Gereedschapskist jongeren   €        -1.297,80   €         -1.297,80  

Wijkcollecte PKN de Veste 
Gouda 

 €          1.142,75  Houtbewerkingsmachines 
renovatie 

 €        -1.700,00   €         -1.700,00  

Stichting Weeshuis Nijkerk  €          2.000,00        

Donateurs  €          8.221,46   €          8.221,46  Gemeenschapshuis  €        -2.048,30   €         -2.559,30  

Fondsen: de Baanderij  €                 6,43   €          8.178,86  Verkooppunt  €           -511,00  

Geloofsgemeenschap St. 
Augustinus 

 €          3.524,80        

Kerk. Inst. Erfgoed Glorieux  €             604,15        

Protestantse Gem. Gouda  €          2.250,00  Cisternes  €           -954,00   €            -954,00  

Protestantse Gem. De Ark, 
Reeuwijk 

 €             791,54        

Fair Travel  €             900,00        

Federatie Gouda  €             101,94        

Gereedschapskisten   Corona actie     

Convenient  €             200,00   €             700,00  Corona voedselpakketten  €      -23.090,00   €       -23.090,00  

Werelddiaconaat PKN Gouda  €             500,00        

Corona donaties  €          4.264,75   €        26.839,75     

St. Pieter Bastiaan   €          2.700,00  Ouderen  €           -804,79   €         -1.584,00  

St. Frankenland Sint Liduina  €          2.000,00  Matrassen, voedselpakketten 
ouderen 

 €           -779,21    

Anonieme Stichting  €          6.000,00  Organisatiekosten    €         -2.719,72  

Protestantse Gem. De Ark, 
Reeuwijk 

 €             250,00  Organisatiekosten Nederland  €           -429,-  

St. Kringloopwinkel 'De 
Kring" Reeuwijk 

 €             375,00  Belangenbehartiging €            -160,- 

GWW Houtimport BV  €             250,00  Werving €            -405,71  

Corona Wilde Ganzen actie  €        11.000,00  Organisatiekosten Kaapverdië  €        -1.725,00  

Rente  €                0,40   €                0,40  Rec. Água Para Viver   €        -6.445,00   €         -6.445,00  

Totaal ontvangsten  €        70.952,87   €        70.952,87  Totaal uitgaven  €      -64.622,79   €       -64.622,79  

  Saldo bankrekeningen 31-12-2020   €       -12.976,02  

Totaal ontvangsten en saldo 01-01-2020 €        77.598,81 Totaal uitgaven en saldo 31-12-2020  €       -77.598,81  
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LASTEN 2020 BATEN 2020 

Lasten   €      -28.807,52   Baten   €        52.282,47  

Gemeenschapshuis  €        -2.048,30   Rente   €                 0,40  

Ouderen  €           -804,79   Cisterne    €               46,00  

Reservering Gemeenschapshuis  €      -10.000,00   Verkooppunt   €                 9,00  

Reservering bouw kas en renovatie dak  €        -9.000,00      

Saldo positief  €        -1.677,26      

   €      -52.337,87     €        52.337,87  

       

BALANS 2020 

  1-1-2020 31-12-2020   1-1-2020 31-12-2020 

Bankrekeningen   €          6.645,94   €        12.976,02  Reservering onderst. 
leerlingen 

 €      -10.933,44   €         -5.330,47  

      Reservering bouw kas en 
renovatie dak 

   €         -9.000,00  

      Reservering Ouderen  €           -779,21   €                     -    

      Nog te betalen Verkooppunt   €           -520,00   €                     -    

Rec. Água Para Viver   €        10.105,00   €        16.550,00  Nog te betalen Cisternes   €        -1.000,00   €                     -    

     Reservering 
Gemeenschapshuis 

   €       -10.000,00  

      Eigen vermogen positief  €        -3.518,29   €         -5.195,55  

Totaal activa  €        16.750,94   €        29.526,02  Totaal passiva  €      -16.750,94   €       -29.526,02  

 
 
 

5. Tenslotte 
In 2021 hopen wij de steun voor de jongeren te continueren en uit te breiden. Wij zoeken nog steun voor de 
18 jongeren, die zich hebben ingeschreven voor de cursus onderhoud en bouw vissersboten. We hopen ons 
werk te kunnen voortzetten op Fogo. Het werk is nog niet af en onze betrokkenheid is onverminderd groot. 
Wij houden u via onze nieuwsbrieven op de hoogte 
 

 U kunt uw gift overmaken naar NL 11 INGB 0005914009 t.n.v. Stichting Water voor Leven, eventueel onder 

vermelding van doel  

  Of via de website: www.watervoorleven.nl/help-mee/doneer-direct/  

 U kunt ook kiezen om voor een periode van minimaal vijf jaar een ‘overeenkomst periodieke gift’ aan te 

gaan. Het bedrag is dan in zijn geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het formulier kunt u vinden op 

onze website: www.watervoorleven.nl/help-mee/schenk-met-belastingaftrek/ 
 

 Voor informatie/opmerkingen kunt u contact opnemen met:  

 

 David van Midden secretaris@watervoorleven.nl  of tel. +31628334978 
 
Wij hebben met veel plezier dit jaarverslag voor u opgesteld en hopen dat u de komende jaren onze Stichting 

wilt blijven steunen. Als u dit jaarverslag op een andere manier dan via de mail heeft ontvangen dan kunt u zich 

aanmelden door uw e-mail adres te sturen naar secretaris@watervoorleven.nl. U ontvangt dan de jaarverslagen 

en nieuwsbrieven in het vervolg direct en het spaart ons kosten. 
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