
Toelichting op het jaaroverzicht 2020 van de Stichting WATER is LEVEN. 

Ook in 2020 is de voorzitter, op eigen kosten, naar Tanzania afgereisd. Natuurlijk met een afgegeven negatieve covid-19 

verklaring op zak, en voldaan aan alle benodigde vereisten. Om zicht te houden op het verloop van de projecten en het 

aansturen daarvan is uiteindelijk besloten het bezoek ook in deze bijzondere tijd door te laten gaan. 

Balans per 31/12/2020: 

Zoals u kunt lezen in de balans is in 2020 het water project in Amani compleet gemaakt en overgedragen aan de gebruikers. De 3 

zonne-collectoren zijn op een metalen frame geplaatst en de control box is aangesloten. Het systeem werkt nu dus geheel 

automatisch. Daarbij zal er een groep vrouwen een groente tuin aanleggen die ook weer gebruik kan maken van deze zeer 

nuttige installatie. Zoals ik al aangaf dit project is overgedragen aan de gebruikers en staat dus onder activa afgeboekt op de 

balans van de stichting. Bij volgende bezoeken zal de gang van zaken ter plaatse worden gevolgd. 

Staat van baten en lasten 2020 

Baten: 

Onder de baten is aangegeven waarvoor de donaties zijn bestemd. Ik zal in de aangegeven volgorde onder bijdragen, enige 

opmerkingen plaatsen. Het meerjarige landbouw project in Amani: 

 Zowel voor onderhoud alsook voor irrigatie van de bomen. Verder een donatie bestemd voor Tulip waterfilters en een 3-tal 

bijdragen t.b.v. waterbronnen voor het oppompen van drinkwater in Ikuna, Itumpi en Ifunda. 

Ten slot is er een bedrag gedoneerd wat dit jaar is geoormerkt ter besteding aan informatica lessen op een middelbare school. 

Aan onderwijs hierin om  de jongere generatie klaar te stomen voor de toekomst  is ook in Tanzania grote behoefte!  

In 2020 is er aan de stichting WATER is LEVEN bijna €10 000 gedoneerd. Voor deze bijdragen willen wij de diverse donateurs 

natuurlijk hartelijk bedanken! 

Lasten: 

Onder lasten is aangegeven waar deze donaties daadwerkelijk aan zijn besteed. 

Voor de bankrekening van de stichting zijn de nodige administratie kosten aan de bank betaald. 

Voorts is voor het landbouwproject in Amani mest en bestrijdingsmiddel aangekocht. Het frame voor de zonnepanelen is wat 

duurder uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Dit  door de  materiaalkosten en transport van Njombe naar Amani.  

(zie de info in het blog op de website) 

Het waterproject in Ifunda voor het dorp en de basis school is afgemaakt en overgedragen aan de gebruikers. 

In Ikuna is de touwpomp bij het dorp en de kliniek inmiddels afgemaakt en in werking gesteld. Tijdens mijn volgende bezoek zal 

ik dit project officieel overdragen aan de beheerders. 

Het grote waterproject met de 2 tanks van elk 5000 liter in Itumpi is compleet en officieel aan de bevolking en het beheerders 

comité van Itumpi overgedragen. 

Voorts is er een post afgeboekt voor het computerproject voor de secondary school Mabatini in Njombe. Deze computers waren 

gedoneerd door de Stichting Vraag en Aanbod te Alphen (NB). Echter voor het invoeren in Tanzania en het transport naar 

Njombe zijn kosten gemaakt. Vlak voor mijn vertrek naar Nederland, begin november 2020,  zijn deze leermiddelen op de 

Mabatini sec.school afgeleverd. Tijdens mijn volgende bezoek zal ik ook hier een bezoek brengen en kijken af deze computers 

goed zijn geïnstalleerd voor de lessen. Er is voor evt. installatiekosten nog wat geld beschikbaar. 

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

Zeer dankbaar zijn wij als bestuur van de stichting WATER is LEVEN dat deze projecten in dit lastige jaar 2020, vanwege corona, 

toch nog mogelijk waren! Wij willen in de eerste plaats de donateurs hiervoor hartelijk bedanken. 

Wij hopen dat u ons,  ook in 2021,  met uw donaties wilt ondersteunen. Voor de bevolking in afgelegen gebieden in Tanzania is 

goed water van levensbelang! Wij kunnen u verzekeren dat financiële middelen hier efficiënt aan zullen worden besteed.  

Voorzitter stichting WATER is LEVEN,  

Johan Rietberg         www.water-is-leven.nl 


