
Toelichting op het jaaroverzicht 2019 van de Stichting WATER is LEVEN. 

 

In 2019 is de voorzitter in Tanzania geweest in de periode april/mei en september/oktober. Dit 

verblijf is besteed aan het bezoeken van de projecten en het onderhouden van de contacten met de 

mensen ter plaatse. Voor de duidelijkheid wil ik hieraan toevoegen dat deze reizen geheel voor eigen 

kosten waren. Dus in overeenstemming met de doelstellingen van de stichting dat 100% van de 

donaties besteed worden aan de projecten. 

In 2019 is hard gewerkt aan het tot stand komen van de waterinstallatie in Amani. Voor de lokale 

bevolking is hier een drinkwaterbron gerealiseerd met een boorput van 45 meter diep. Hierop komt 

een dompelpomp op zonne-energie. Het heeft lang geduurd voordat deze pomp uit China is 

aangekomen in Tanzania waardoor deze installatie nog niet is overgedragen aan de gebruikers in 

Amani. Deze installatie zal naast drinkwater ook kunnen worden gebruikt voor bevloeiing van een 

groente project voor een groep vrouwen. De vrouwen van de boeren kunnen deze groenten op de 

markt verkopen en een eigen inkomen genereren. Nadat het regenseizoen in maart is geëindigd kan 

deze installatie worden voltooid. Tot deze overdracht is de installatie formeel nog eigendom van de 

stichting en staat eind 2019 als zodanig op de balans (zie “Materialen” onder activa op de balans per 

31/12/2019). Dit project is tot stand gekomen middels een donatie van drinkwaterbedrijf Oasen in 

Gouda. 

Dan is er gedurende 2019 gewerkt aan een gedegen aanleg van een macadamia project in Amani. 

O.a. middels een lening maar ook met donaties zijn hiervoor macadamia seedlingen aangekocht. (Zie 

Bijdragen onder Baten op de Staat van baten en lasten 2019) Deze notenbomen staan op het land 

van de boeren die zich hiervoor hebben verenigd in een coöperatie. Naast deze zaailingen zijn er ook 

kosten gemaakt voor o.a. het ploegen, (kunst) mest en bestrijdingsmiddelen. (Zie bij Lasten 

Macadamia coöperatie Amani) De verwachting is dat dit gewas 5 jaar na de start een goede en 

duurzame opbrengst kan opleveren. Dit inkomen is voor dit, van oudsher, agrarisch gebied zeer 

welkom en zal bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Een ander gunstig effect is dat de kennis 

van deze boeren op het gebied van landbouw van zelfvoorzienend naar meer commercieel zal gaan 

verschuiven. In coöperatief verband krijgen deze boeren agrarische voorlichting van deskundigen. 

(lasten: o.a. projectkosten ter plaatse) Het is duidelijk dat diversiteit van gewassen ten goede komt 

aan een verbetering van de welvaart in deze regio. Door samenwerking is het nu beter mogelijk waar 

nodig irrigatie aan te leggen. Hierdoor kunnen er meer verschillende gewassen en groenten van een 

betere kwaliteit worden verbouwd. Dit alles met het doel een duurzame ontwikkeling in dit gebied. 

Dit is een meerjarig project met een aanloopperiode van ongeveer 5 jaar. Daarna kunnen deze 

bomen mits goed onderhouden, 70-80 jaar produceren!  Macadamia noten hebben een goede 

verkoopwaarde. Een oud Hollands gezegde: “De cost gaet voor de baet uyt” is hierbij zeker van 

toepassing. 

Voorts hebben wij in 2019 een aantal waterfilters aangekocht van het merk Tulip. Water wat middels 

deze filters gereinigd is kan dan zonder eerst te koken direct worden gedronken. Dit systeem heeft 

vele voordelen:  

1. Geen kosten met het komen van drinkwater in plastic flessen.  

2. Vooral in de droge tijd wordt er ook door kinderen meer water gedronken.  

3. 3.Er is minder hout nodig voor het koken van water.  



In de plaats Njombe wordt er op grote schaal voorlichting gegeven voor het promoten van deze 

waterfilters. Er wordt nog onderzocht naar mogelijkheden om de niet essentiële delen lokaal te 

vervaardigen. 

Na overdracht van bovenstaande projecten komen deze in eigendom van de gebruikers en worden 

van de balans, via lasten, van de stichting afgeboekt. 

Dit in het kort een opsomming van de projecten waar de stichting in 2019 (het 2e jaar na oprichting) 

mee bezig is geweest. De stichting WATER is LEVEN stelt zich ten doel de lokale bevolking 

mogelijkheden te bieden, middels water, een inkomen te genereren. Dit in de overtuiging dat 

hierdoor de levensomstandigheden en gezondheid duurzaam zullen verbeteren! Ook is het dan voor 

de gebruikers mogelijk een reserve op te bouwen waaruit het onderhoud van pompen kan worden 

bekostigd. De belanghebbenden en de autoriteiten aldaar geven ons alle medewerking. 

Wij als stichting willen alle donateurs die dit nuttige werk in 2019 hebben mogelijk gemaakt hiervoor 

hartelijk danken!  

Bij vragen c.q. opmerking kunt u mij mailen via e-mailadres: johan@water-is-leven.nl 

Wij hopen dat u ons ook in 2020 met uw donatie wilt ondersteunen. 

 

Voorzitter stichting WATER is LEVEN 

Johan Rietberg 

www.water-is-leven.nl 


