
 

 

Toelichting op de Staat van baten en lasten 2021 

 

Baten: 

Onder de post “Baten” zijn de inkomsten zichtbaar in 2021. Dit was een totaal aan donaties en giften 

van € 4775,- Hiervoor willen wij onze donateurs natuurlijk hartelijk bedanken! 

 

Lasten: 

Waaraan hebben wij dit geld besteed? 

1. Er waren de onvermijdelijke bankkosten.  

2. Voor het landbouwproject in Amani hebben wij uitgaven gedaan voor de watervoorziening 

aldaar. Water wat nodig is voor de huishouding van de boeren maar ook voor de irrigatie van 

de bomen. Voor de verbouw van de groente moest de pomp installatie worden gerepareerd 

(zie de nieuwsbrief 2021). De (vrouwen)club kan nu dankbaar van dit water uit de gerepareerde 

pomp gebruik maken.  

3. Er zijn een 2 tal sets waterpompen voor werking op zonne energie aangeschaft. Dit was een 

promotie aanbieding in China en deze pompen  hebben we over laten komen naar Tanzania. 

Dit is een voorraad van de stichting en zullen t.z.t. worden ingezet voor een project. Dan 

worden de pompen overgedragen aan de nieuwe eigenaren. 

4. De secondary school in Amani heeft bij ons een aanvraag gedaan voor een waterwell. 

 (zie de nieuwsbrief 2021). Echter hiervoor moest een boorbedrijf eerst een proefboring uitvoeren 

zodat ze een betrouwbare offerte kunnen maken. Als teken dat de school het belang van 

deze well serieus neemt  nemen ze 50 % van de kosten van deze proefboring voor hun 

rekening. De resterende 50% heeft de stichting WATER is LEVEN bijgedragen. 

 

Zoals u kunt zien bezit de stichting een Batig saldo van € 2485,- Door de covid situatie hebben we in 

2021 minder aan projecten kunnen doen dan we graag zouden willen. Echter onze insteek is dit, nu 

de situatie in Tanzania wat duidelijker wordt en in Nederland beperkingen verminderen, in 2022 op 

te kunnen voeren. (o.a. middels het project op de school in Itump!) 

Wij houden u op de hoogte. 

 

Met vriendelijke groet, 

Johan Rietberg, oprichter Stichting WATER is LEVEN 


