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1. Berichten van het bestuur 

 
a. Landelijke verkiezingen 

Er zijn 18 april landelijke verkiezingen geweest. De MpD  heeft daarbij de absolute meerderheid 
behouden. Alleen op Fogo heeft de MpD geen meerderheid. De regering  onder leiding van premier 
Ulisses Correia e Silva kon daarmee doorgaan. 

 
b. WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)  

Deze wet is sinds 1 juli 2021 van kracht. De wet heeft ook gevolgen 
voor onze Stichting. Zo moet de Stichting twee mensen benoemen 
die bij ontstentenis of belet van het voltallige bestuur de taak van 
het bestuur kan overnemen. De wet leidt ook tot aanpassingen van 
de statuten. Er is tot 1 juli 2026 de tijd gegeven om de 
noodzakelijke maatregelen te nemen.  
Zo lang wil ons bestuur niet wachten. We hebben inmiddels een uitgebreide inventarisatie gedaan. De 
planning is dat alle noodzakelijke stappen voor 1 juli 2023 zijn afgerond. Wij houden u via nieuwsbrieven 
op de hoogte.  

 
c. Bezoek bestuursleden aan Fogo 

In de periode van 11 oktober tot 11 november 2021 hebben onze bestuursleden Agnelo Spinola 
(voorzitter) en Elandina Brito (coördinator sponsor een jongere) een werkbezoek gebracht op Fogo. 
Tijdens dit werkbezoek zijn de volgende zaken besproken, afgehandeld of voorbereid  

• De overdracht van het gebouw van het Centrum voor beroepsopleidingen in Ponta Verde aan de staat 
is definitief afgerond. Daar zijn we erg blij mee. 

• De voorbereidingen van de overdracht van het gemeenschapshuis in Campanas zijn gevorderd. Dit 
vergt nog wel veel tijd en aandacht van onze Stichting.  

• Er zijn goede gesprekken geweest met een aantal studenten. 

• Er is een stap gezet door onze partnerorganisatie “Associação Água para Viver” die leidt tot een 
zelfstandige rechtspersoon op Fogo. 

• Er zijn goede contacten geweest met de ouderenopvang zoals Casa Madre Tereza en de dagopvang.  

• Er zijn gesprekken gevoerd met het waterbedrijf over de overdracht van een deel van de cisternes. 
  



- 2 - 
 

 
 

2. Jaaroverzicht 
 

a. Laptops voor Centrum voor Beroepsopleidingen 
In het verleden zijn er grote aantallen computers vanuit naar Nederland naar onder andere het Centrum 
voor Beroepsopleidingen vervoerd. Deze computers zijn inmiddels niet meer geschikt voor de huidige 
software. Ook kan de beveiliging niet meer gegarandeerd worden. We zijn in 2021 een actie gestart met 
als doel om 25 nieuwe  laptops te kunnen leveren aan de school. We hebben hiervoor de samenwerking 
gezocht met Stichting Wilde Ganzen. De actie is met dank aan vele donateurs, fondsen en stichtingen een 
succes geworden. We hebben de school - ondanks de fors gestegen prijzen - blij kunnen maken met 25 
nieuwe moderne laptops. Wij wachten nog op een deel van de bestelde computers uit Amerika alvorens 
het project kan worden afgerond. Ook Wilde Ganzen heeft haar naam als betrouwbare partner opnieuw 
volledig waargemaakt. 
 

b. Bouw kas bij Centrum voor Beroepsopleidingen 
We hebben in 2021 een heel bijzondere kas kunnen realiseren. De geldwerving is grotendeels in 2020 

gerealiseerd. De kas met een 
uniek irrigatiesysteem is gebouwd 
door leerlingen van de school. Dit 
is één van de projecten die heel 
mooi past binnen de doelstelling 
van onze Stichting. Het is èn 
ondersteunend aan het onderwijs 
èn goed voor de lokale economie. 
Er zijn al tomaten, sla en kool 
geoogst. Deze worden verkocht 
aan de lokale horeca. De 
opbrengsten worden gebruikt om 
het vervoer van de leerlingen naar 
de school te bekostigen. In het 

verleden vergoedde de gemeente deze kosten, maar daar is de gemeente helaas mee gestopt. Inmiddels 
heeft het concept van deze kas al navolging gevonden op andere plekken op het eiland. 
 

c. Sponsor een Jongere  
Zoals in 2020 is besloten heeft het bestuur van Stichting Water voor Leven zich meer gericht op het 
ondersteunen van jongeren, die hun lyceum diploma willen halen en jongeren  die een beroepsopleiding 
willen volgen.  
Beroepsopleidingen worden op drie plekken gegeven. In de hoofdstad Fogo São Filipe is het centrum voor 
beroepsopleidingen gericht op opleidingen, zoals: secretariaat, publieke ruimte, boekhouding en 
toerisme. Aan de westkust in Mosteiros zijn opleidingen gericht op koffie- druiven plantages, 
productontwikkeling (koffie/wijn/likeur) en basis-koksvaardigheden. Aan de oostkust te Ponta Verde zijn 
de cursussen gericht op landbouw, elektro-, installatie-, metaaltechniek en houtbewerking.  
In het jaar 2021 hebben we cursisten, die een tweejarige opleiding in elektro-, installatie- en metaal 
techniek volgden, gesteund. In juli hebben 32 jongeren dit met een diploma afgerond. De cursisten in de 
opleidingen houtbewerking, landbouw niveau V werden ook gesteund in 2021. 
Afhankelijk van de mogelijkheden van de school en de economische behoefte wordt jaarlijks bepaald 
welke cursussen starten in dat jaar. Dit jaar hoopt de school nog te starten met een opleiding landbouw 
niveau I. 
Over het eiland zijn drie lycea verspreid. Leerlingen, die een financiële ondersteuning nodig hebben, 
worden ons geholpen bij de kosten voor vervoer, uniform en leermiddelen. Schoolgeld hoeft niet meer te 
worden betaald voor de lycea. 

  



- 3 - 
 

 
 

Overzicht van resultaten en aantal jongeren dat wordt gesponsord 

Schooljaar Tot okt 
‘20 

2020-2021 2021-2022 

  Onderst. Diploma Onderst. Diploma 

Volgt lyceum  10  10  

Voortijdig gestopt    -1  

Diploma lyceum 15  3   

Volgt Academische opleiding   10  8  

Voortijdig gestopt      

Finaliste 1  2  3  

Afgestudeerd 4  2   

Volgt Beroepsopleiding  32  25  

Voortijdig gestopt  -1    

Diploma beroepsopleiding 203  32   

Totaal aantal diploma’s 222  37   
1 Een universitaire studie duurt 5 jaar. Na het behalen van het theoretisch examen als finaliste in het 4e 
jaar ronden de studenten de studie af met een afstudeerstage van een jaar.  
 

 
 

  

Lyceum Drie jongeren hebben hun lyceum afgerond met een diploma in 2021 
Eén leerling is voortijdig gestopt wegens migratie ouders 
We ondersteunden in december 2021 nog negen leerlingen 

Universiteit  Jadmila en Maria hebben in 2021 hun titel gehaald. Jadmila is werkzaam 
als jurist. Maria heeft zich ingeschreven in de Orde van Advocaten en heeft 
werk bij het advocatenkantoor in Mosteiros op Fogo. 
Carla, Edelmiza en Elida hebben hun theoretisch examen (Finalista) en 
stage  afgerond.  In mei zullen Edelmiza en Elida hun afstudeerscriptie 
verdedigen. Carla is aan haar eindstage begonnen. Edelmiza is bestuurslid 
van onze partner Associacão Água para Viver geworden. 
De schuld die 5 studenten door het intrekken van de gemeentelijke 
studiebeurs opliepen is voor 4 studenten door Water voor Leven betaald, 
waardoor ze verder konden met hun studie.  De vijfde zijn we nog mee 
bezig. 

Beroeps- 
opleidingen 

17 jongeren zijn in ’21 met het 2e jaar van de opleiding Landbouw, beheer 
en productie begonnen. Nuno is wegens migratie gestopt. 
8 cursisten volgen de opleiding houtbewerking.  
In januari is een cursus basis vaardigheden kok gestart met 18 jongeren, 
die ook door Water voor Leven worden ondersteund. 

Vanuit privacy-oogpunt worden studenten alleen met hun voornaam genoemd. 
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d. Ouderen - ondersteuning Stichting Frankeland 
We hebben in 2021 ook weer ouderen 
kunnen ondersteunen. De ondersteuning 
van de Stichting Frankeland hebben we 
besteed aan drie nieuwe matrassen voor 
Huize Tereza. Daarnaast konden wij ook nog 
twee matrassen kopen voor thuiswonende 
ouderen. Tenslotte hebben we  ook een 
koelvriescombinatie kunnen kopen voor de 
dagopvang ouderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e. Ouderen - overige ondersteuning 

Met andere ondersteuning konden wij een vriezer kopen voor Huize Tereza. Heel goed om onder 
andere de vis die regelmatig langsgebracht wordt te kunnen invriezen. Tenslotte konden wij de 
bewoners van huize Tereza een kerstdiner aanbieden. Dit is mogelijk gemaakt uit de opbrengst van 
een extra collecte in de protestante wijkgemeente “De Veste” in Gouda.  
 

f. Overdracht centrum voor Beroepsopleidingen 
Het is onder punt al even genoemd in dit verslag. Het is ons na een intensieve voorbereiding gelukt 
om het gebouw van de school in Ponta Verde over te dragen aan de landelijke overheid. Daarmee is 
onze Stichting niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud van dit gebouw. Voor de overdracht 
hebben we er nog voor kunnen zorgen dat het dak van de school goed hersteld is. We hebben het 
gebouw zo in zeer goede staat kunnen overdragen. 
 

g. Voorbereidingen overdracht gemeenschapshuis in Campanas 
De Stichting is al geruime tijd in overleg om de overdracht van het gemeenschapshuis aan de 
landelijke overheid te realiseren. Dit moet dan wel onder een aantal voorwaarden. Die zijn onder 
andere:  

• De kindercrèche moet daar blijven 

• Het jaarlijkse feest van de Bandera moet gevierd kunnen worden. Als dat niet vanuit het 
gemeenschapshuis kan zal een goed alternatief geboden moeten worden.  

• Het gemeenschapshuis moet beschikbaar blijven voor de gemeenschap.  
De gesprekken vorderen langzaam, we zijn er nog lang niet. 
 

h. Overdracht cisternes 
De door Water voor Leven gerealiseerde cisternes zijn gebouwd in een tijd dat er nog geen 
waterleiding was op het eiland. Inmiddels is er (bijna overal) waterleiding en is het oorspronkelijke 
doel van de cisternes veel minder actueel. Het water zou gebruikt kunnen worden voor de bevloeiing 
van vruchtbare grond, maar deze is vaak ver weg. We zijn gestart met de eerste verkennende 
bespreking met het waterleidingbedrijf.  
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3. Jaarrekening  en financiële verantwoording 2021 
In dit hoofdstuk vindt u het financieel verslag over het jaar 2021 met een toelichting op de 3 tabellen.  
 
a. Boekjaar 2021: Inkomsten en Uitgaven  

In 2021 liep de stroom van donaties gestaag door. Donateurs, fondsen, kerkgemeenschappen en 
bedrijven hebben ons royaal gesteund bij het realiseren van onze projecten, waaronder ook € 450,- van 
donateurs (Kaapverdische migranten) uit de Verenigde Staten. Alle baten en uitgaven lopen via de bank.  
De giften met een bestemd doel van donateurs, fondsen, bedrijven en instellingen zijn onder 
desbetreffend project ingeboekt. Zie het schema hieronder. 
 

BOEKJAAR 2021 

Saldi Bankrekeningen 01-01-2021  € 12.976,02    

Inkomsten    Subtotalen  Uitgaven     

Giften donateurs  €   5.432,84   €   5.432,84        

Sponsor een Jongere  € 14.632,50   € 21.212,50  Studenten universiteit  €   7.160,00   € 26.547,00  

Stichting Dames Spoorenberg  €   3.800,00    Leerlingen lyceum  €   2.646,00    

VB Berg Hardhout. BV  €      280,00    Cursisten Centrum Professonal  € 16.741,00    

G.W.W. Houtimport.BV  €      500,00          

Hardhoutbewerking Lopik B.V.  €      500,00    Gereedschapskisten cursisten  €   1.986,00   €   1.986,00  

M.B.M. B.V.  €      500,00          

Van den Berg Holding BV   €      500,00          

Interkerkelijke Stichting voor 
Diaconale Dienstverlening 

 €      500,00    Gemeenschapshuis onderhoud 
en beheer 

 €      243,02   €      243,02  

Vervanging computers    € 16.556,87        

Donateurs computer project  €   1.913,37          

Anonieme Stichting  €   9.400,00    Voedselpakketten indiv. 
ondersteuning 

 €      802,00   €      802,00  

Convenient  €      220,00          

G.W.W. Houtimport.BV (comp)  €      500,00    Ouderen  €      474,70   €   1.761,70  

Kringloopwinkel De Kring 
Reeuwijk 

 €      500,00    Caza Thereza dak - en thuislozen  €      787,00    

Dirk Bos Fonds  €   1.500,00    Dagopvang Ouderen  €      500,00    

Protestantse gemeente de Ark, 
Reeuwijk 

 €      273,50          

Protestantse gemeente, Gouda  €   2.250,00    Wilde Ganzen computerproject  € 12.000,00   € 12.000,00  

Kas           

De Grootste Familie helpt  €   1.000,00   €   1.000,00  Wervingskosten  €      141,67   €      393,18  

Ouderen Stichting Frankeland  €   2.000,00   €   2.060,00  Belangenbehartiging  €      251,51    

Casa Madre Tereza  €        60,00          

Fondsen    €   4.840,22        

Protestantse gemeente 
Werelddiaconaat Gouda 

 €      439,00          

Protestantse gemeente de Ark, 
Reeuwijk collecte 

 €      361,70          

Federatie Gouda  €      344,71    Organisatiekosten Nederland  €      493,34   €   1.478,34  

St. Arme Kinderhuys  €      500,00    Organisatiekosten Kaapverdië  €      985,00    

Stichting Peter van Hest  €      500,00          

Stichting Grote Berg  €   1.000,00          

Fair Travel  €      690,00          

Van den Berg Nieuwerbrug 
Holding BV  

 €   1.000,00          

De Baanderij  €          4,81    Verrekend Bouw Kas  €   6.670,00   €   6.670,00  

Verrekening Rec. Agua para 
Viver 

 €   4.301,00   €   4.301,00  Verrekend Rep. deur dak  €      604,00   €      604,00  

Totaal ontvangsten  € 55.403,43   € 55.403,43  Totaal uitgaven  € 52.485,24   € 52.485,24  

   Saldo bankrekeningen 31-12-2021   € 15.894,21  

Totaal ontvangsten en saldo  
bankrekeningen 01-01-2020 
  

 € 68.379,45   Totaal uitgaven en saldo      € 68.379,45  
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b. Lasten en Baten 2021 
Al meer dan dertig jaar ontvangt Water voor Leven van de Stichting Frankeland ondersteuning voor hulp 
aan ouderen op het eiland.  Dit jaar is € 1726,- besteed aan ondersteuning van Casa Madre Tereza, 
dagopvang ouderen en ondersteuning 14 individuele ouderen. Er is nog een rolstoel in bestelling. 
 

Als gevolg van de corona epidemie was het nodig een aantal gezinnen te ondersteunen met 
voedselpakketten.  
 

De werving gebeurt zoveel mogelijk digitaal. De kosten voor lobby en belangenbehartiging hebben we 
daardoor laag kunnen houden. Om aan de richtlijnen van de ANBI instellingen te voldoen, dienen we als 
stichting minder dan 10% aan organisatiekosten uit te geven. In 2021 zijn we daar met 2,8 %  ruimschoots 
onder gebleven.  
 

Het hoofddoel van Stichting Water voor Leven is ondersteuning jongeren in het onderwijs. Naast de 
bestemde giften, zal een deel van de algemene giften dus ook gebruikt worden voor het project Sponsor 
een Jongere.  Dat betekent dat het niet meer nodig is om de bestemde giften apart in de jaarrekening op 
te nemen. Dit is dan ook de reden dat € 4,03 is opgenomen in de tabel lasten. In onderstaande 
berekening kunt u zien hoe het bedrag tot stand is gekomen. Bovendien kunnen we met de nieuwe opzet 
beter aansluiten op het format, dat de belastingdienst sinds vorig jaar voorschrijft. 

 

Inkomsten 2021 Uitgaven Verschil 

Sponsor een 
Jongere  

€  21.212,50 Sponsor een 
Jongere 

€  26.547,- €  5334,50 

     

Balans 01-01-2021 31-12-2021  

Bestemd voor 
Sponsor een 
Jongere 

€   5.330,47 Bestemd voor 
Sponsor een 
Jongere 

€ 0 €         4,03 

 
 Er zijn dit jaar diverse reserveringen gedaan.  

• € 5000, - Sponsor- een Jongere voor de ondersteuning van de maanden januari en februari.  

• €   851, - Notariskosten, die gemaakt zijn voor de verzelfstandiging van onze partnerorganisatie 
Associação Água para Viver. Dit was een voorwaarde van de Stichting Wilde Ganzen om in aanmerking 
te komen voor subsidie (€ 6000, -) voor het computerproject. 

• € 1987, - Stoelen- Reeds gemaakte kosten in 2021, maar in januari 2022 betaald. 

• € 2726, - Bouw kas en  reparatie dak/ deur gemeenschapshuis- De herstelkosten na een tornado waren 
aanzienlijk lager dan geschat. Vandaar dat dit restbedrag weer is opgenomen als baten.  

• In het jaar 2021 komen we op een positief saldo van € 552,- 
 

LASTEN 2021  BATEN 2021  

Ouderen  €   1.761,70  Ouderen  €   2.060,00  

Onderhoud gemeenschapshuis  €      243,02  Diverse bijdragen Fondsen  €   4.840,22  

Voedselpakketten  €      802,00  Donateurs  €   5.432,84  

Gereedschapskisten cursisten  €   1.986,00      

Lobby en belangenbehartiging  €      393,18      

Organisatiekosten  €   1.478,34      

Verrekend 'Bestemd voor Sponsor een 
jongere' in resultaatrekening 

 €         4,03  Rest reservering 2021 Bouw Kas en 
reparatie dak en deur 

 €   2.726,00  

Reservering 2 maanden 2022 Sponsor 
een Jongere* 

 €    5.000,00     

Reservering notaris  €     851,00      

Reservering stoelen Assemblee  €  1.987,00      

 Saldo positief   €      552,79      

Totaal Lasten  € 15.059,06   Totaal Baten   € 15.059,06  
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c. Balans 2021 
Naast de bankrekeningen in Nederland loopt er een rekening courant met onze partner organisatie Água para 
Viver. Ons uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk zaken gedaan wordt met lokale bedrijven. Dit versterkt de 
plaatselijke economie en scheelt transportkosten. Via onze partnerorganisatie kunnen wij de projecten op een 
betrouwbare manier doen uitvoeren en controleren. In oktober is de heer Spinola op werkbezoek geweest. 
Van de bestemde giften voor het Computerproject rest nog  €  -4.556,87.  Dit geld is in aanvulling op het geld,  
dat via Stichting Wilde Ganzen loopt, nog nodig in verband met de gestegen prijzen voor computers.  
De reservering van € 10.000,- die nodig is voor aanpassing van het gemeenschapshuis heeft vertraging 
opgelopen. De voorbereidingen voor de overdracht aan de overheid zijn weer opgepakt en hopelijk kunnen 
we dat in het jaar 2022 afronden.   
Het eigen vermogen € 5.748,- is nodig om de continuïteit van het werk te waarborgen. 
 

BALANS 2021 

  1-1-2021 31-12-2021        1-1-2021 31-12-2021 

Bankrekeningen   € 12.976,02   € 15.894,21  Bestemd voor Sponsor een jongere €    5.330,47  €                       

      Reservering 2 maanden 2022 Sponsor 
een Jongere* 

 
 €    5.000,00  

      Reservering notaris Água para viver 
 

 €        851,00  

      Reservering Stoelen Assemblee 
 

 €    1.987,00  

Rec. Água para Viver  
01-01-2021 

 € 16.550,00   € 12.249,00  Reservering Kas en dak €    9.000,00  €                      

      Reservering Computerproject 
 

 €    4.556,87  

      Reservering gemeenschapshuis €  10.000,00  €  10.000,00  

      Eigen vermogen positief €     5.195,55 5748,34 

Totaal activa  € 29.526,02   € 28.143,21  Totaal passiva €   29.526,02  €   28.143,21  

 
4. Tenslotte 

In 2022 gaan wij enthousiast verder met ons werk. Wij hopen de steun voor de jongeren te continueren en uit 
te breiden. Het werk is nog niet af en onze betrokkenheid is onverminderd groot. Wij houden u via onze 
nieuwsbrieven op de hoogte. 
In 2022 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor een nieuw project. Het is ons streven om voldoende 
middelen bij elkaar te krijgen om zonnepanelen op het dak van het centrum voor beroepsopleidingen te 
leggen. De totale kosten zijn nu geschat op ruim € 37.000,-. Dit project dient meerdere doelen: 
a) De school wordt veel minder afhankelijk van de ook op Fogo sterk stijgende energieprijzen. 
b) Twintig leerlingen van de school worden opgeleid als installateur van zonnepanelen. Die zijn er niet op 

Fogo. 
c) Het is een mooie winst voor het klimaat. 
d) Tenslotte is een goede opbrengst gegarandeerd omdat de zon bijna altijd schijnt. 
 

• 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. 
 

http://www.watervoorleven.nl/help-mee/doneer-direct/
http://www.watervoorleven.nl/help-mee/schenk-met-belastingaftrek/
mailto:secretaris@watervoorleven.nl

