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Beleidsplan en werkplan Stichting Water voor Leven 2022-2024 
 
A. Beleidsplan Stichting Water voor Leven 2022-2024 

 
1. Doelstelling 

De statutaire doelstelling van Stichting Water voor Leven luidt: 

“Het ondersteunen en doen uitvoeren van projecten ten behoeve van de verbetering van de 

leefomstandigheden van kansarmen op Kaapverdië en in het bijzonder op het eiland Fogo”. 

2. Leren voor Leven 
 Van “Water voor Leven” naar “Leren voor Leven”. Stichting “Water voor Leven” ontleent haar 

naam aan de bouw van cisternes in de eerste periode van haar bestaan (1980). Sinds 2018 richt 

de  Stichting Water voor Leven haar activiteiten meer op het ondersteunen van jongeren bij hun 

schoolloopbaan.  

De periode tot 2021 is een overgangsperiode geweest naar de nieuwe kernactiviteit “Leren voor 

Leven”, het financieel ondersteunen van jongeren bij het volgen van onderwijs.  

 Er zullen indien nodig nog kleine projecten gerealiseerd worden. Deze projecten zullen dan 

gericht zijn op educatie en ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is de bouw van een kas bij het 

centrum voor beroepsopleidingen. Dat komt het onderwijs ten goede. 

3. Activiteiten  
 

a. Activiteiten van 1980 tot 1995 
 In de eerste 15 jaar van het bestaan van Stichting Water voor Leven heeft de Stichting zich 

vrijwel alleen bezig gehouden met het bouwen van cisternes om in de regenperiode het 
regenwater op te vangen en geschikt te maken voor drinkwatervoorziening. In totaal zijn tien 
nieuwe cisternes gebouwd en twee bestaande voorzien van een groot vloeiveld, zodat ze weer 
bruikbaar waren.  

 Vanaf 1990 is het zwaartepunt van onze activiteiten komen te liggen op het laten bouwen van 

basisscholen of de uitbreiding van bestaande scholen met één of meer lokalen. In een periode 

van veertien jaar zijn er tien nieuwe scholen gebouwd en zes scholen vergroot.  

 Verder hebben wij activiteiten gesteund zoals een naaiatelier, kinderopvang en steun aan 

ouderen.  
 
b. Activiteiten van 1995 tot heden 
 In de loop van 2005 zijn wij gestart met het laten bouwen en exploiteren van een Technische 

School in Ponta Verde. In vier fasen is deze school uitgebreid tot het mooie gebouw dat er nu 
staat en waar in verschillende beroepsopleidingen een cursus kan worden gevolgd. De school en 
de grond is overgedragen aan de overheid. De naam van de school is inmiddels omgedoopt tot 
Centrum voor Beroepsopleidingen. De exploitatie en onderhoud zijn al eerder overgedragen. 

 
 In 2015 is gestart met de bouw van een multifunctioneel gemeenschapshuis te Campanas.  

De tweede fase is voltooid. Het gebouw is inmiddels helemaal gereed. De gesprekken over de 
overdracht aan de overheid (status 2022) zijn nog gaande.  
 
In de periode van 6 - 15 februari 2020 is er een donateursreis georganiseerd. Deze reis is door 
de deelnemers erg gewaardeerd.   
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De jaarlijkse ondersteuning van leerlingen aan het middelbaar en voorgezet onderwijs is de 
laatste jaren steeds verder uitgebreid. Ook zijn er studenten aan de universiteit ondersteund. 
Het bestuur van de Stichting Water voor Leven heeft in 2020 besloten om alleen in 
uitzonderlijke gevallen nog studenten aan de universiteit te ondersteunen. Het bestuur is ervan 
overtuigd dat de ontwikkeling van het eiland - de komende 5 jaar - meer gebaat is bij praktisch 
geschoolde mensen. 
 

In het voorjaar 2020 hebben we een succesvolle campagne opgezet voor noodhulp aan mensen 
die als gevolg van de coronapandemie in grote problemen zijn gekomen. In nauwe 
samenwerking met de Stichting Wilde Ganzen hebben we meer dan 600 voedselpakketten 
kunnen uitdelen. In 2021 hebben we met hulp van onze donateurs en enkele fondsen een kas 
kunnen bouwen bij het Centrum voor Beroepsopleidingen. De kas is zeer succesvol en wordt 
gebruikt voor de lessen. Er worden met de opbrengst ook inkomsten gegenereerd. Verder 
hebben we in 2021 geld ingezameld waarmee we de verouderde computers van het Centrum 
voor Beroepsopleidingen kunnen vervangen. Ook voor deze actie hebben we met Stichting 
Wilde Ganzen samengewerkt. 
 

Associação Água para Viver  
Bij alle activiteiten werken wij nauw samen met de lokale Associação Água para Viver. 
Aanvankelijk verzorgden zij de uitvoerende taken bij de realisatie van de doelstellingen. De 
lokale organisatie is inmiddels autonoom en zal nu ideeën en voorstellen aan Water voor Leven 
voorleggen inclusief motivatie en financiële onderbouwing. Het bestuur van Water voor Leven 
zal dan een besluit nemen over eventuele fondsenwerving. Dit past binnen de doelstelling zoals 
vastgelegd in statuten en beleidsplan. 
 

4. Beleid 2022-2024 
Het bestuur heeft in het verleden besloten om het accent te verschuiven van het bouwen van 
cisternes, scholen en andere faciliteiten naar het ondersteunen van leerlingen. Reden hiervoor is 
dat veel jongeren de opleiding niet kunnen betalen terwijl ze wel de capaciteit hebben om een 
vak te leren. De toekomst van het hele eiland wordt hier beter door.  
 
Daarnaast zullen we ons de komende tijd richten op de overdracht van cisternes, het Centrum 
voor Beroepsopleidingen en het Gemeenschapshuis in Campanas. De bedoeling is deze over te 
dragen aan de (landelijke) overheid. 
 

Grootschalige bouwprojecten zullen we niet meer oppakken. De coördinatie van deze grote 
projecten wordt steeds complexer en de financiële risico’s voor de Stichting zijn groot. 
Kleinschalige projecten zullen we mogelijk nog wel oppakken. Dit moet dan wel onderwijs 
gerelateerd zijn.  
 

Ons doel is ook de komende jaren nog ouderen te blijven ondersteunen. Naast een kerstactie 
hebben we de afgelopen jaren ouderen een nieuw matras kunnen geven. Dat komt hun welzijn 
direct ten goede. 
 

5. Financieel 
a. Ondersteuning studenten en projecten 

Ondersteuning aan studenten en projecten vindt alleen plaats wanneer er voldoende zekerheid 
is dat de uitgaven daarvoor door inkomsten worden gedekt. Dit betekent dat de Stichting pas 
toezeggingen doet als er voldoende zekerheid is dat de inkomsten zijn gegarandeerd.  

 

b. Vorming eigen vermogen 
De Stichting streeft er naar om een klein eigen vermogen aan te houden. Dit om bij onverwachte 
schrijnende situaties direct hulp te kunnen bieden. Dit vermogen zal maximaal € 6000,- zijn.  
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B. Werkplan Stichting Water voor Leven 2022-2024 
 

1. Werkwijze 
Vanuit Fogo, ontvangen wij via het bestuurslid, die verantwoordelijk is voor de contacten en 
realisatie van de projecten – dit is doorgaans de voorzitter - tijdens zijn periodieke 
werkbezoeken of na telefonisch overleg met een vertegenwoordiger van het bestuur van 
Associação Água para Viver op Fogo, een verzoek om bepaalde jongeren te ondersteunen bij het 
volgen van het voortgezet onderwijs. Dit kan zijn het lyceum, het Centrum voor 
Beroepsopleidingen te Ponta Verde of Mosteiros op Fogo of bij uitzondering, universitair 
onderwijs in de hoofdstad Praia op het eiland Santiago.  
Wij gaan vervolgens proberen de financiering te regelen via fondsenwerving bij donateurs, 
bedrijven en fondsen. Pas nadat wij een overeenkomst met donateurs of fondsen hebben om 
een jongere te ondersteunen voor de duur van de opleiding wordt een overeenkomst afgesloten 
en kan de jongere rekenen op ondersteuning en zich inschrijven voor de gekozen opleiding.  
Minimaal twee keer per jaar wordt er na een gesprek gerapporteerd aan de donateurs over de 
voortgang. Het streven van de stichting is om rechtstreeks contact te hebben met de lycea en 
het hoger onderwijs, waar de jongeren staan ingeschreven en de maandelijkse betalingen door 
de penningmeester van Associação Água para Viver rechtstreeks naar de school over te maken.  
 
Regelmatig ontvangen wij een verzoek voor een kleinschalig project dat in een bepaalde 
behoefte voorziet. Wij gaan vervolgens proberen de financiering te regelen via fondsenwerving 
bij donateurs en diverse instellingen. Eerst nadat de financiering rond is, starten wij met het 
realiseren van het bewuste project.  
 

2. Fondsenwerving 
Via de giften van ca. 250 donateurs, inclusief de gelden voor steun aan het onderwijs, wordt 
jaarlijks ca. € 15.000,- verworven. Enkele donateurs hebben een overeenkomst afgesloten voor 
een periode van vijf jaar of langer, die het mogelijk maakt dat zij het bedrag in zijn geheel 
kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Door meer bekendheid te geven aan deze 
mogelijkheid, hopen we het aantal periodieke overeenkomsten met bestaande of nieuwe 
donateurs uit te breiden. 
 
Door een grotere bekendheid te geven aan deze vorm van hulpverlening hopen we nog meer 
fondsen te vinden, die jongeren bij het volgen van onderwijs willen steunen.  
 
Het resultaat van subsidieaanvragen aan 15 tot 20 instellingen voor het realiseren van onze 
projectplannen bedraagt ieder jaar tussen de € 20.000,- en € 30.000,-  
 
Voor de steun aan ouderen ontvangen wij jaarlijks € 2000,- van een bepaalde stichting. Dit 
bedrag wordt gebruikt om twee maal per jaar aan de allerarmste ouderen een 
levensmiddelenpakket te overhandigen en het betalen van medicijnen, indien dit nodig is. In 
2020 zijn er matrassen verstrekt aan deze groep.  

 

3. Beheer en verantwoording van gelden 
Over de uitgaven op Fogo hebben de penningmeester en de voorzitter intensief contact met het 
bestuur van Associação Água para Viver. 
De penningmeester verzorgt jaarlijks een jaarrekening. Deze jaarrekening en de onderliggende 
boekhouding wordt gecontroleerd door een onafhankelijke commissie en vastgesteld door het 
bestuur en vervolgens gepubliceerd op de website. 
Over de middelen kan de penningmeester, gezamenlijk met de voorzitter, beschikken.  Dit kan 
pas nadat het bestuur het project heeft goedgekeurd. 
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4. Rapportage aan fondsen/donateurs over specifieke bestedingen 
Na afronding van een project ontvangen de geldgevers een eindrapportage met financiële 
verantwoording. 
 

5. Communicatie 
Voor het contact met fondsen, donateurs en belangstellenden wordt gebruik gemaakt van: 

a. De website 
b. Nieuwsbrieven per e-mail 
c. Kerkbladen van de Protestantse kerk Gouda en de Protestantse Gemeente De Ark in Reeuwijk 
d. Huis aan huisbladen (incidenteel) 
e. Het jaarverslag met foto’s en een financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven.  
f. Mondelinge presentaties 

 
In Kaapverdië zelf zijn er goede contacten met lokale en landelijke autoriteiten zoals burgemeesters, 
wethouders en de eerste minister van het land.  
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6. Organisatie 
Samenstelling bestuur en vrijwilligers en hun taken op hoofdlijnen 
Momenteel bestaat het bestuur uit: 

 

• Een voorzitter; is het boegbeeld van de stichting en onderhoudt het contact met het bestuur 
van de Associação Água para Viver en is als projectcoördinator tijdens de werkbezoeken naar 
Fogo uitermate belangrijk. De voorzitter gaat minimaal één keer per jaar naar Kaapverdië om 
alles goed te laten verlopen. Zo onderhouden we de goede contacten met de lokale en 
landelijke overheid. Zo nodig kan deze taak overgenomen worden door één van de andere 
bestuursleden. 

• De penningmeester is verantwoordelijk voor de fondsenwerving en heeft hiervoor een 
belangrijk netwerk opgebouwd. Verder verzorgt deze de jaarrekening en de rapportages aan 
de fondsen na het afronden van een project. 

• De secretaris maakt notulen van de doorgaans vier vergaderingen per jaar en houdt het 
adressenbestand van de donateurs actueel. Verder verzorgt deze het jaarverslag en de 
nieuwsbrieven.  

• Het bestuurslid met contact en ondersteuning jongeren in haar pakket, informeert twee maal 
per jaar de donateurs, die jongeren ondersteunen.  

• Een ander bestuurslid verzorgt de contacten met de Protestantse Gemeente De Ark en werft 
daar actief ondersteuning. Verder onderhoudt deze contact met de donateurs in Reeuwijk. 
Verder zit deze de bestuursvergaderingen voor. 
 

Ondersteuning naast het bestuur: 

• De tijdelijke vrijwilligers ondersteunen ons op basis van hun kennis bij het uitvoeren van 
bepaalde projecten.  

• De webmaster verzorgt onze website, zodat deze als nuttige informatiebron kan dienen voor 
belangstellenden. Het technisch beheer van de website is uitbesteed aan iemand dit dat 
zonder kosten voor ons doet. 

 
Wet Beheer en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

• Er zijn nauw bij de Stichting betrokken personen aangezocht om in geval ontstentenis of 
belet van het bestuur, bestuurstaken over te nemen.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 


