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“Nederlanders worden steeds kritischer: wat gebeurt er  
precies met het geld dat zij doneren aan goede doelen en 
stichtingen? Het is voor Water for Life belangrijker dan  
ooit om de resultaten en effectiviteit van haar water- en  
sanitatieprojecten te laten zien. Het Evaluatie- en Onder-
houdsprogramma dat Water for Life in 2013 uitvoerde, is 
daar een uiting van. En eentje met een prachtig resultaat. 
Van de ruim veertig onderzochte projecten waren er maar 
drie die groot onderhoud nodig hadden. Geweldig nieuws. 
Voor de donateurs maar natuurlijk vooral voor de mensen  
in de projectlanden, die schoon drinkwater en goede  
sanitaire voorzieningen zó hard nodig hebben.”

“En wie profiteert er eigenlijk níet van het succes van Water 
for Life? Onze counterparts – de lokale drinkwaterbedrijven 
in de projectlanden – worden steeds volwassener. Ze leren 
hun voorzieningen goed te onderhouden en leren over 
watermanagement en het belang van hygiëne. Hun klanten 
– de inwoners van arme gebieden – wordt duidelijk 
gemaakt dat het heel normaal is om te betalen voor schoon 
water.” 

“Water for Life is in 2013 opnieuw flink gegroeid. We werken 
buitengewoon professioneel. Ik was diep onder de indruk 
van de start van het nieuwe project in Bangladesh. Een heel 
andere regio en andere omstandigheden dan we gewend 
zijn. Ik hoop dat we ons met deze nieuwe kennis en ervaring 
meer kunnen gaan concentreren op Azië en dat we dit 
werelddeel verder gaan verkennen.” 

“Ik kijk vol vertrouwen naar 2014. De moederbedrijven Vitens 
en Evides Waterbedrijf hebben toegezegd dat ze zich ook dat 
jaar weer inspannen om de activiteiten van Water for Life 
voor het voetlicht te brengen. Communicatie over de werk-
zaamheden van Water for Life is essentieel voor het succes en 
de voortgang van de stichting. Zonder aandacht geen naams-
bekendheid; zonder naamsbekendheid geen donateurs en 
dus geen geld. En dat geld is juist ontzettend nodig: er zijn 
nog zoveel mensen die op onze hulp wachten!” 

Ed Nijpels
Voorzitter Water for Life 

Voorwoord
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“Verantwoording wordt belangrijker”
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Veel van de projecten van Water for Life hebben een korte 
doorlooptijd. De waterexperts van Vitens en Evides 
Waterbedrijf inventariseren wat het probleem is, maken een 
plan en zorgen samen met lokale collega’s voor concrete 
oplossingen: een nieuwe waterput, uitbreiding van het 
bestaande waterleidingnetwerk, een nieuw waterreservoir. 
Maar werken deze nieuwe faciliteiten drie jaar later nog 
steeds?

Dat is natuurlijk wél de bedoeling. Water for Life vindt de duur-
zaamheid van haar projecten essentieel. Ook na vertrek van de 
Nederlandse waterdeskundigen moeten de nieuwe water- of sani-
tatievoorzieningen goed onderhouden worden en blijven werken. 
Is het leertje van een wateraansluiting stuk? Dan moet het vervan-
gen worden. Blijft het liggen, dan ontstaat achterstallig onder-
houd en is de schade in een later stadium niet meer te overzien. 

Effectief
Om te bepalen hoe duurzaam de Water for Life-projecten zijn,  
vond in 2013 een belangrijke audit plaats: het Evaluatie- en Onder-
houdsprogramma. Water for Life beoordeelde 44 van de projecten 
die tussen 2005 en 2011 werden uitgevoerd en afgerond in Ghana, 
Malawi, Mozambique, Vietnam, Ethiopië en Mongolië. Het resul-
taat was positief. Van de beoordeelde projecten waren er slechts 
drie die groot onderhoud nodig hadden. Op deze manier wordt 
de continuïteit en duurzaamheid van de door Water for Life  
gefinancierde projecten beter gewaarborgd.

Succesrecept
Wat is dan toch het succesrecept van Water for Life? Het belang-
rijkste is dat de projecten die de stichting uitvoert gericht zijn op 
een structurele, duurzame verbetering van de drinkwatervoorzie-
ning en sanitatie. Geen kortstondige noodhulp dus, maar hulp 
gericht op lange termijn. De projecten zijn kleinschalig, concreet 
en passend bij de lokale situatie. Door aan te sluiten bij de lokale 
omstandigheden en faciliteiten, is de kans op duurzaam succes 
groter. Alle projecten worden bovendien uitgevoerd onder leiding 
van Vitens Evides International. Waterexperts van de twee moeder- 
bedrijven Vitens en Evides Waterbedrijf zetten hun kennis en 
kunde in om de drinkwaterproblematiek tegen te gaan. 

Punt van aandacht 
Uit de evaluaties kwam over het algemeen naar voren dat ieder-
een die door Water for Life toegang heeft gekregen tot schoon 
drinkwater en sanitaire voorzieningen heel tevreden is. De open-
bare tappunten worden gebruikt en zijn schoon, de waterrekenin-
gen worden betaald. Het merendeel van de projecten is in 
voldoende tot goede staat. Het onderhoud is wél een punt van 
aandacht. De lokale drinkwaterbedrijven in de projectlanden zou-
den nog meer preventief onderhoud moeten plegen. En door bij-
voorbeeld instabiele elektriciteitsvoorziening is er niet continu 
watertoevoer. In 2014 wordt gestart met de nodige reparaties. 
Daar was € 250.000 voor gereserveerd. Naar verwachting blijft er 
een flink gedeelte van dat bedrag over. 

“Het bedrag dat gereserveerd  
was voor reparaties  

is niet volledig nodig”

Water for Life werkt!

Successen in Vietnam
Sytze Jarigsma werkt en woont in Vietnam. In het kader van het 
Evaluatie- en Onderhoudsprogramma reisde hij naar een aantal 
steden en dorpen in dat land en sprak met mensen die dankzij 
Water for Life toegang tot schoon drinkwater en goede  
toiletten hebben. “Water for Life heeft steeds de voorzieningen 
neergezet waaraan een enorme behoefte was”, vertelt hij. 
“Zoals bij de families in de stad Danang die tussen een spoorlijn 
en de zee wonen. Voordat Water for Life er aan de slag ging, 
hadden zij alleen zout water tot hun beschikking. En anderen, 
die in een wijk vlakbij de luchthaven wonen, dronken onbe-
trouwbaar bronwater met dioxinevervuiling. Nu drinken ze veilig 
water uit de stadswaterleiding.” 
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Vanaf de oprichting van Water for Life zijn er 79 projectvoorstellen met een totale projectomvang van € 9,8 miljoen goedgekeurd.  
59 projecten zijn uitgevoerd; 20 zijn nog in uitvoering. Hiermee krijgen circa 971.250 volwassenen en schoolkinderen (verbeterde)  
toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen. Gemiddelde kosten per begunstigde bedragen € 9,54.

Vooruitblik
Water for Life wil ook in de toekomst blijven bijdragen aan de Millennium Development Goals van de Verenigde Naties en aan de mondiale 
doelstellingen voor de periode daarna (de zogenaamde Sustainable Development Goals). Dat doet Water for Life door het versterken van de 
bedrijfsvoering van stedelijke waterbedrijven, zowel in ontwikkelingslanden als in steden waar sprake is van grootschalig gebrek aan toe-
gang tot betrouwbaar water en waardige sanitaire voorzieningen voor iedereen. Bij voorkeur vinden deze activiteiten plaats in de context 
van een investeringsprogramma waarmee een verbetering en uitbreiding van de water- en sanitaire voorzieningen kan worden gerealiseerd. 
De projecten van Water for Life zijn gericht op de aanleg van infrastructuur die een directe bijdrage levert aan het verbeteren en uitbreiden 
van water- en sanitairevoorzieningen voor de armste groepen in de steden waar Vitens Evides International actief is. 

Voor 2014 zijn de volgende prioriteiten geformuleerd
- Consolidatie bestaande donateurs en ambitieuze groei van nieuwe vaste donateurs, donaties en giften.
- In het kader van duurzaamheid: het ontwikkelen en uitrollen van een onderhoudsprogramma van afgeronde projecten; Water for Life-

projecten op tijd en met goede kwaliteit gebouwd.
- Water for Life-projecten realiseren die toegang geven tot water en sanitatie voor 45.000 arme stedelingen.
- Sturen op gemiddelde projectkosten per begunstigde.

Er is in 2014 naar verwachting circa € 1,3 miljoen beschikbaar uit fondsenwerving voor nieuwe projectvoorstellen die voldoen aan de 
doelstelling en projectcriteria van Water for Life. 

Resultaten en vooruitblik

Totaal verstrekte projectsubsidies 2004-2013 in euro
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* In 2011 kon Water for Life geen gebruikmaken van de mogelijkheid van cofinanciering van projecten door Aqua for All. Dit was een jaar  
waarin Aqua for All geen financieringsovereenkomst had met DGIS.
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Water for Life 
biedt hulp waar dat het hardst nodig is

Water for Life criteria
Water for Life heeft criteria vastgesteld 
waaraan projectvoorstellen in principe 
moeten voldoen. De criteria zijn bedoeld 
om de doelstellingen concreter te 
maken en om een richtlijn te geven 
voor het indienen van voorstellen. 
Naast het voldoen aan onderstaande 
criteria moeten ook de risico’s van  
het project worden benoemd in het 
projectvoorstel.

De stichting Water for Life is het klantenfonds van Vitens 
en Evides Waterbedrijf. Het geld dat Water for Life via  
giften, donaties en cofinanciering bijeenbrengt, wordt voor 
de volle 100% ingezet bij drinkwater- en sanitatieprojecten 
in het buitenland. Al zo’n 971.000 mensen werden tot nu 
toe geholpen met in totaal € 9,8 miljoen aan goedgekeurde 
projectvoorstellen. 

Water for Life zet zich vooral in in gebieden van landen in 
Azië en Afrika waar ook Vitens Evides International actief is. 
En altijd in de gebieden waar hulp het hardst nodig is. De 
Water for Life-projecten worden gefinancierd met het geld 
dat klanten, partners en bedrijven doneren via het klanten-
fonds. Dat gebeurde ook in 2013 weer. De resultaten in kort 
bestek:

Nieuwe goedgekeurde projecten: 13
Aantal projectlanden: 6
Besteed aan projecten: € 880.000
Geholpen: 160.426 mensen
Aantal nieuwe vaste donateurs: 1.403
(Water for Life heeft nu 24.167 vaste donateurs)

Water for Life deed dit alles niet alleen. Nóg meer dan  
in voorgaande jaren zocht de stichting aansluiting bij  
interessante partners. Samen met onder meer Waterleiding-
maatschappij Limburg (WML), Aqua for All, A.Hak, Join the 
Pipe, Simavi en Football for Water ging Water for Life aan 
de slag. Zoals in de sloppenwijk Jheelpar (Bangladesh),  
het dorp Nakuru (Kenia) en de plaatsen Manica, Gondola  
en Lichinga (Mozambique). Lees mee over hoe Water for 
Life haar projecten opzet, uitvoert en afsluit. 

Criterium Vraag

Structurele ondersteuning Leidt het project tot lange termijn verbeteringen?

Samenwerking met  
locale organisaties

Zijn er bij de uitvoering van het project locale organisaties betrokken?

Deling van kennis
Is er sprake van kennisoverdracht bij dit project?

Financieel duurzaam
Leidt het project tot voldoende opbrengsten voor het lokale  
drinkwaterbedrijf om O&M uit te voeren?

Relatie met bestaande 
VEI-projecten

Sluit het project aan bij bestaande VEI projecten?

Waterkwaliteit Is het water van goede kwaliteit (voldoet aan WHO norm)?
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Jheelpar is een van de oudste en meest dichtbevolkte slop-
penwijken van de stad Dhaka, in Bangladesh. In de blokken 
E en Ta wonen in totaal 11.595 mensen. Water- en sanitatie-
voorzieningen zijn niet in orde en zorgen voor onhygiënische 
situaties. Daardoor worden veel mensen ziek.

Samen met Simavi heeft Water for Life in 2013 een project  
opgestart in Jheelpar. Er komen toiletblokken en waterpunten  
en er worden activiteiten georganiseerd waarmee de inwoners 
van de wijk en het lokale drinkwaterbedrijf leren hoe ze de 
nieuwe faciliteiten moeten onderhouden. Ook wordt het belang 
van hygiëne gepromoot onder de inwoners. Doordat elk huis- 
houden een maandelijkse bijdrage betaalt, wordt er een fonds 
opgebouwd waarmee onderhoud van de nieuwe faciliteiten in  
de toekomst betaald kan worden. 

Voldoende water en veilige wc’s
De inwoners van de twee Jheelpar-gebieden worden nauw 
betrokken bij de voorbereiding van dit project. Zo worden er  
verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarbij de inwoners, 
het lokale drinkwaterbedrijf en de projectuitvoerders samen  
plannen maken. Petra van der Eijk houdt zich in Jheelpar bezig 
met de projecten van Vitens Evides International en Water for  
Life en vertelt: “Tijdens een bijeenkomst in de wijk sprak ik  
verschillende mensen. De lokale dokter zei dat door de betere 
hygiëne het aantal dagelijkse gezondheidsklachten zoals huid-
ziektes en buikklachten enorm zal afnemen. In Jheelpar moet  
je elke dag werken voor een bestaan. Een dag ziek zijn betekent 
geen inkomen. Door dit project zullen de inwoners minder vaak 
ziek zijn en meer inkomen hebben.” 

Jheelpar
Inwoners nauw betrokken bij opstart project
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In het Afrikaanse land Ghana werkte Water for Life in 2013 
aan meerdere projecten. Zoals in Acherensua, waar er maar 
negen watertappunten waren voor 9.000 inwoners.

Er werd daar een watertank gebouwd waarin 50 kubieke meter 
water kan worden opgeslagen. Dit water gaat als voorraad dienen 
zodat er altijd voldoende voorhanden is, ook als er tijdelijk geen 
elektriciteit is. Daarnaast is het distributienetwerk uitgebreid met 
twee kilometer. Een aantal verouderde pijpleidingen is vervangen 
en er zijn nieuwe watertappunten gebouwd. Ook zijn de inwoners 
van Acherensua getraind op het gebied van watermanagement  
en hygiëne.

Geheugensteuntje over handen wassen
Daarnaast zette Water for Life zich in in de regio Accra, waar vijf-
tien scholen worden geholpen met een Football for Water-project. 
Op de scholen ontbreekt het aan schoon drinkwater en goede 
sanitaire voorzieningen. Naast de bouw van wc-blokken en aan-
sluiting op het drinkwaternetwerk is op deze scholen ook hygiëne- 
training gegeven. De kinderen en docenten weten vaak niet wat 
het belang is van goede hygiëne. Door middel van trainingen, 
workshops en speciale lessen wordt de kinderen geleerd over deze 
onderwerpen. Zoals op de La Yahoushua-school, waar de leerlingen  
met elkaar praten over water, sanitatie en hygiëne. Samen maken 
ze een plan over hoe deze drie woorden het verschil kunnen maken 
voor alle schoolkinderen. Op de muur van het klaslokaal hangt 
een groot vel papier met een geheugensteuntje over hoe ze hun 
handen moeten wassen. 

Acherensua en Accra
Handen wassen op school
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Mooie afsluiters waren er ook in 2013: projecten die na de 
inspanningen van Water for Life werden afgerond en opge-
leverd aan de bewoners en het lokale drinkwaterbedrijf. 
Zoals op verschillende plekken in Mozambique. 

Het uitgangspunt: zes scholen in Gondola en drie scholen in 
Manica waar onvoldoende sanitaire voorzieningen waren en waar 
geen aandacht werd besteed aan hygiëne. De oplossing: sanitaire 
blokken bouwen en de kinderen leren dat ze hun handen moeten 
wassen na hun toiletbezoek. Water for Life bouwde op de scholen 
toiletblokken voor jongens en meisjes en een plek om de handen 
te wassen. Opvallende affiches aan de muren vertellen de kinderen  
hoe belangrijk dat is. Het lokale drinkwaterbedrijf Fipag zorgt 
ervoor dat er water uit de kranen in de nieuwe blokken komt. 
Tijdens een speciale training leerden de docenten van de scholen 
hoe zij hun leerlingen kunnen wijzen op het belang van hygiëne. 
Het project is inmiddels succesvol afgerond. 

Officiële opening in Lichinga
Ook in het noorden van Mozambique werd een mooie mijlpaal 
bereikt. In Lichinga hebben 13.542 bewoners dankzij Water for 
Life toegang gekregen tot schoon en betrouwbaar drinkwater.  
In 2013 werd het nieuwe 45 kilometer lange drinkwaternetwerk 
officieel geopend. Televisiestations, radiozenders en hoogwaardig-
heidsbekleders waren massaal aanwezig. Water for Life heeft  
in Lichinga ook gezorgd voor analysekits om het drinkwater te 
controleren en heeft het bestaande pompsysteem geüpgraded.  
En er is een nieuwe watertoren gebouwd. Er zijn 2.272 huis-
aansluitingen en vijf openbare tappunten aangelegd. 

Manica, Gondola en Lichinga
Mooie resultaten, blije mensen



Daarom doneer ik aan Water for Life

Loes en Bendicks Kuipers uit Winterswijk doneerden 
sinds 2004 elk jaar € 100 aan Water for Life. Nu, na 
tien jaar trouwe steun, staat de teller dus op een 
prachtig totaal van € 1.000. Kuipers vertelt over de 
drijfveren van hem en zijn vrouw om geld te geven 
aan de stichting. 

“Tien jaar geleden besloten we te stoppen met geld geven 
aan grote goede doelen die iedereen kent en die al veel 
geld binnenkrijgen. We gingen het meer zoeken in klein-
schalige organisaties en projecten. Via de jaarafrekening 
van drinkwaterbedrijf Vitens lazen we over Water for Life. 
Deze stichting paste perfect in ons nieuwe voornemen!  
We besloten elk jaar een bedrag over te gaan maken.” 

Liters water
“Inmiddels heeft Water for Life door de jaren heen dus in 
totaal € 1.000 van ons ontvangen. Het is goed besteed  
geld: met een relatief klein bedrag kan Water for Life veel  
mensen in ontwikkelingslanden helpen aan schoon en veilig 
drinkwater. En dat is ontzettend belangrijk. Hier in 
Nederland denken we er eigenlijk niet zo over na en komt 
er altijd wel water uit de kraan. Ik ben bakker en gebruik 
elke dag liters kraanwater om deeg mee te draaien. Ook 
voor de hygiëne in mijn bakkerij heb ik water nodig. Ik hoef 
me nooit druk te maken over de vraag of er vandaag wel 
voldoende is. Ik draai de kraan gewoon open. Maar in veel 
landen is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend.”

Ongelooflijk
“Water for Life zet de kennis en ervaring van Nederlandse 
waterbedrijven in om in ontwikkelingslanden schoon drink-
water en toiletvoorzieningen te realiseren. Het is ongeloof-
lijk om te zien hoeveel projecten er al tot stand zijn gebracht 
en hoeveel mensen daarmee geholpen zijn.”

“Hoevéél water ik voor mijn werk ook gebruik, privé pro-
beren we wel degelijk zuinig om te gaan met dit belangrijke 
goedje”, besluit Kuipers. “Zo hebben we waterbesparende 
kranen in huis, en een waterbesparende douchekop. We 
kunnen met zijn allen best wat bewuster omgaan met 
water!”

Bendicks Kuipers uit Winterswijk

“Er worden zóveel mensen 
geholpen met relatief weinig geld!” 
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“Ik heb altijd voldoende 
water om deeg te draaien, 

terwijl er in veel landen 
niet eens genoeg is om 

te drinken”
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Kunst en water: wat Milou Halbesma betreft hebben deze 
twee onderwerpen een belangrijke gemene deler. Halbesma 
is Sectormanager Publiekszaken bij het Van Gogh Museum in 
Amsterdam en bestuurslid van Water for Life. 

“Voordat ik bij het Van Gogh Museum aan de slag ging, werkte  
ik bij de Turing Foundation, een erkend Nederlands Goede Doelen-
fonds. Daar hield ik me bezig met twee portefeuilles: ontwikke-
lingssamenwerking en kunst. Ja, een bijzondere combinatie. De 
meeste mensen houden van ontwikkelingssamenwerking óf van 
kunst; ik houd van allebei.”
 
Geestelijke armoede
“Een belangrijke partner van het fonds was het Wereld Natuur 
Fonds en daar werkte Gerhard van den Top (directeur Vitens Evides 
International, red.). Via hem leerde ik Water for Life kennen en werd 
ik gevraagd voor het bestuur. Dat was me op het lijf geschreven: ik 
heb economie gestudeerd en kan allerlei soorten werk doen maar 
ik werk het liefst bij een maatschappelijke organisatie. Dat geeft mij 
nou eenmaal meer voldoening. De Turing Foundation werd in 2006 
opgericht door Pieter en Françoise Geelen. Bij Turing zeiden we 
vaak: ‘In Nederland vechten we tegen geestelijke armoede en dat 
doen we met kunst, op andere plekken in de wereld vechten we 
tegen fysieke armoede.’ Zo zie ik het ook. Een voorbeeld van  
schrijnende armoede is onvoldoende schoon en veilig drinkwater 
hebben. Zowel kunst als schoon water zijn noodzakelijk in het leven 
maar het sóórt noodzaak verschilt.” 

Grensvlak
“Ik houd van het grensvlak tussen bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. Het lijken twee uitersten: een commercieel bedrijf  
versus een goed doel dat zich inzet voor de allerarmsten van deze 
wereld. Het mooiste vind ik een bedrijf dat zijn kernexpertise inzet 
voor bijvoorbeeld de kunst of om ook het armste deel van de 
wereld beter te maken. Water for Life, waarbij experts van 
Nederlandse waterbedrijven hun kunde gebruiken, is daar een per-
fect voorbeeld van. De moederbedrijven handelen niet vanuit pr-
overwegingen maar écht omdat de medewerkers met hun kennis 
en expertise iets kunnen bijdragen. Ze zijn ter plekke én langdurig 
betrokken. Zie hier één van de succesfactoren van de stichting.”

Nieuw, nieuwer, nieuwst
“En er is een tweede succesfactor. Bij veel organisaties gaat het mis 
als het nieuwe van een project eraf is. Nieuw, nieuwer, nieuwst is 
vaak het devies. Terwijl onderhoud en duurzaamheid eigenlijk is  
wat je nodig hebt. 

Meisjes naar school
“Ik vind dat iedereen iets moet geven aan ontwikkelingshulp. 
Omdat je het gewoon niet kunt maken dat niet te doen. De moei-
lijke vraag is: wat kies je? Bij Water for Life kies je echt voor een 
basisbehoefte. Water. Daarmee los je ook veel andere problemen 
op. Ziekte, schoolverzuim, niet kunnen werken. Voor Turing reisde 
ik veel naar Afrika. Ik heb daar regelmatig voorbeelden gezien van 
projecten waardoor ineens een hele generatie meisjes naar school 
kon. Doordat ze niet meer elke dag urenlang hoefden te lopen om 
water te halen. Door geld te geven aan Water for Life investeer je 
echt in een beter leven. En daarmee zijn we weer een stapje dich-
terbij een betere situatie. Een oud gezegde is ‘als je één mens redt, 
red je de hele wereld’. Je zal maar nét in die wijk wonen waar een 
publiek watertappunt wordt aangelegd. Het is makkelijk om niks te 
doen. Je moet kijken wat je wél kunt oplossen.”

“Je zal maar nét in die wijk  
wonen waar een publiek  

watertappunt wordt  
aangelegd” 

Daarom zet ik mij in voor Water for Life

Bestuurslid Milou Halbesma 

“Water for Life zet expertise in om de wereld 
beter te maken” 
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Harry Vos nam in 2013 na bijna tien jaar afscheid van Water 
for Life. Sinds vrij kort na de oprichting was hij als penning-
meester betrokken bij de stichting. Hij blikt tevreden terug 
op jaren van maatschappelijk nut en effectiviteit. 

“Mijn eerste kennismaking met Water for Life was tijdens de 
oprichting ervan: ik was daarbij betrokken als fiscalist van KPMG. 
Toen ik kort daarna stopte met werken, werd ik gevraagd zitting 
te nemen in het bestuur van de stichting. Ik hoefde niet lang na te 
denken. Het leek me aardig om actief te blijven na mijn pensioen. 
Maar de belangrijkste reden was dat ik Water for Life altijd al een 
buitengewoon sympathiek initiatief vond, met een hoog maat-
schappelijk nut. In Nederland krijgen we schoon drinkwater haast 
cadeau. We betalen er zo weinig voor. Helemaal als je de prijs van 
kraanwater vergelijkt met die van flessenwater in de winkel. 

Tegelijkertijd – of juist daardoor – vinden we water veel te vanzelf-
sprekend. In andere landen is schoon en drinkbaar water helemaal 
niet zo normaal. Ik ben wel eens in Afrika geweest en daar dronk ik 
negen van de tien keer geen water uit de kraan. Ik kocht er liever 
flessen. Maar daar hebben veel inwoners zelf geen geld voor.”

Geweldig efficiënt 
“Water for Life biedt een constructieve en effectieve bijdrage aan 
de strijd tegen drinkwaterproblematiek. De stichting is gekoppeld 
aan Vitens Evides International (opgericht door de moederbedrij-
ven Vitens en Evides Waterbedrijf, red.) en kan op die manier de 
kennis en ervaring van Nederlandse drinkwaterbedrijven inzetten 
over de grens. Dat is wat mij betreft meteen de grootste kracht 
van de stichting. Men weet deze kennis en ervaring ook nog eens 
op de juíste manier in te zetten en over te brengen op de partners 
in de projectlanden. Water for Life hanteert een geweldig effi-
ciënte manier van werken. Er wordt handig meegelift op de pro-
jecten die Vitens Evides International toch al uitvoert en die door 
het werk van de stichting worden uitgebreid ten behoeve van de 
allerarmsten.”

Effect meten
“Een stichting zoals Water for Life moet echt een plekje bevechten 
tussen alle initiatieven die er zijn. Ze zijn goed op weg. Maar het 
kan natuurlijk nog veel beter. Water for Life moet altijd duidelijk 
blijven maken aan donateurs, potentiële donateurs en partners 
dat schoon drinkwater niet overal ter wereld vanzelfsprekend is. 
En het is belangrijk dat er altijd in de gaten wordt gehouden wat 
het effect is van de projecten die worden uitgevoerd. Zoals we dat 
vorig jaar deden met de audit. Het resultaat daarvan zal ik nooit 
vergeten: slechts drie van 47 gecontroleerde projecten bleken 
groot onderhoud nodig te hebben. Dat is natuurlijk een geweldig 
resultaat. De drinkwater- en sanitatiefaciliteiten die Water for Life 
verzorgt, moeten óók na vijf jaar nog in goede staat zijn. Iedereen 
is verantwoordelijk voor wat hij doet, ook Water for Life. Door te 
controleren en te verbeteren neem je die verantwoordelijkheid.  
De audit zou wat mij betreft een structureel onderdeel moeten 
zijn van het werk van de stichting.”

Bewust met water
Zelf probeert Vos zo bewust mogelijk met water om te gaan.  
“Ik sproei mijn tuin niet met kraanwater maar gebruik water uit 
de rivier die voor mijn huis stroomt. En ik was niet elke week mijn 
auto. Zo moeilijk is het niet om zuinig met water om te springen.”
Zijn werk voor Water for Life zit erop. En hij kijkt met genoegen 
terug. “De leden van het bestuur hebben altijd goed met elkaar 
gewerkt en we hebben in tien jaar tijd wel iets bereikt. Ik neem 
niet graag het woord ‘trots’ in de mond maar ik heb er een goed 
gevoel bij.”

Daarom zet ik mij in voor Water for Life

Oud-penningmeester van Water for Life Harry Vos 

“Water for Life is en blijft verantwoordelijk  
voor wat het doet” 

“In Nederland krijgen 
we water haast cadeau”



In 2009 startte Laurens Hos met een nieuwe baan bij 
Vitens; één van de drinkwaterbedrijven waarvan 
Water for Life het klantenfonds is. Kort daarvoor deed 
hij vrijwilligerswerk in Ghana en leefde hij bij een 
gezin waar – als men geluk had – eens per week water 
uit de kraan kwam. Laurens ambitie kreeg in dit 
Afrikaanse land verder vorm. 

“Bij dat Ghanese gezin was er vaak niet eens elke week 
water maar slechts één keer in de twee weken. Deze situatie 
raakte me zo, dat ik besloot me met mijn technische achter-
grond in te zetten voor de waterbranche. Op internet kwam 
ik terecht bij de website van Vitens en ontdekte dat dit 
bedrijf actief is in landen waar schoon water geen vanzelf-
sprekendheid is. Ik solliciteerde, kreeg een baan en houd  
me sindsdien bezig met de automatisering van productie-
bedrijven, opjagers en distributiereservoirs in Nederland.  
In opdracht van Vitens Evides International gaf ik in 
Mozambique een training over automatisering aan het  
elektrotechnisch onderhoudsteam van het lokale drinkwa-
terbedrijf. Ook gaf ik er advies aan een projectmanager  
die zich inzette voor een project van Water for Life. Een  
bijzondere ervaring om betrokken te zijn bij dit interna- 
tionale werk!” 

Laagdrempelig
“Ten tijde van mijn start bij Vitens was ik gewend om jaar-
lijks geld te geven aan een goed doel. Zo koos ik eens voor 
een kleinschalig project van een verpleegkundige die een 
buurtkliniek in Burkino Faso ondersteunde met moderne 
technieken. Toen ik bij Vitens kwam werken, ontdekte ik het 
Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget, waarmee het mogelijk 
was een deel van mijn salaris aan Water for Life te schen-
ken. Simpel en laagdrempelig. Ik besloot daar gebruik van 
te maken.” 

De afwas
“In Nederland zijn we gewend geraakt aan een hoge mate 
van luxe: water is voor ons vanzelfsprekend. In feite kun je 
prima leven als er maar één keer per week water uit de 
kraan stroomt. Als je maar slim en zuinig met dat water 
omspringt en voorkomt dat het besmet raakt. Maar wij 
gebruiken water voor zaken waar dat niet eens per se nodig 
is. Je maakt je er misschien niet snel druk om omdat water 
zo goedkoop is, maar zonde is het wel. Kijk bijvoorbeeld 
naar de handafwas. Die kan prima gedaan worden met 
twee teiltjes water: eentje voor wassen en eentje voor spoe-
len. Toch vullen veel mensen hun teiltje tijdens het wassen 
opnieuw, spoelen ‘m af onder de kraan en verbruiken zo 
meer water dan nodig is. Op de camping kunnen we het 
toch ook anders?” 

“In Nederland zijn we 
veel waterluxe gewend” 
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Kennis overbrengen
Er valt nog veel kennis over te dragen aan de partner- 
bedrijven. Een projectmatige aanpak zoals bij Nederlandse 
drinkwaterbedrijven wordt toegepast, is meestal onbekend. 
Maar ook kennisoverdracht aan de bevolking is essentieel. 
De noodzaak van betalen voor schoon water, de juiste 
manier van het afvoeren van gebruikt water om ziektes te 
voorkomen: op lange termijn is dit soort zaken nog belang-
rijker dan het aansluiten van een huis of wijk op het drink-
waternetwerk.” 

Daarom doneer ik aan Water for Life

Laurens Hos uit Utrecht 

“Elke maand gaat een deel 
van mijn salaris naar Water for Life” 
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De mensen achter Water for Life
Water for Life is statutair gevestigd in Utrecht en staat ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08122687. Sinds  
1 januari 2008 is de stichting Water for Life door de Belasting dienst 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI; 
RSIN-nummer 816131041).

De stichting Water for Life heeft geen eigen staf maar maakt 
gebruik van capaciteit en kennis van medewerkers van de  
drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf en Waterleiding 
Maatschappij Limburg (WML). De directeur van de stichting is  
dr. ir. G.M. (Gerhard) van den Top (ook directeur van Vitens-Evides 
International B.V.). De stichting Water for Life hoeft voor deze 
inhuur van capaciteit en kennis van de drinkwaterbedrijven  
Vitens, Evides Waterbedrijf en WML op het gebied van directie, 
communicatie, fondsenwerving, projectmanagement, admini- 
stratie, geen vergoeding te betalen. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste zes natuurlijke 
personen en wel uit twee bestuursleden A en ten minste vier 
bestuursleden B. Eén bestuurslid A van de Stichting wordt 
benoemd door Vitens en één bestuurslid A wordt benoemd door 
Evides Waterbedrijf. De bestuursleden B worden benoemd door 
het bestuur. Een bestuurslid B kan niet zijn een werknemer van 

Vitens of Evides Waterbedrijf of een werknemer van één van de 
dochtermaatschappijen van Vitens of Evides Waterbedrijf. 

Het zelfstandig bestuur van Water for Life beheert de donaties en 
giften en houdt toezicht op de juiste besteding daarvan. De directeur 
is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van de 
stichting en de implementatie van bestuursbesluiten. De verdeling 
van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken is vastgelegd 
in het directiestatuut.

In 2013 is het bestuur twee keer bijeengekomen en zijn er twee 
schriftelijke rondes geweest voor de goedkeuring van projecten. 
Onderwerpen die bij elke vergadering aan de orde zijn geweest 
zijn financiële verantwoording van de stichting, fondsenwervings-
activiteiten en resultaten, beoordeling nieuwe projectaanvragen 
en de monitoring, voortgang en evaluatie van lopende projecten. 
Daarnaast zijn onderwerpen als goedkeuring jaarverslag 2012, 
beleidsplan en begroting 2014 en samenwerkingsverbanden 
behandeld.

De bestuursleden ontvangen alleen een vacatiegeld (onkosten) 
vergoeding van € 250 per vergadering. Bestuursleden benoemd 
door Vitens en Evides Waterbedrijf ontvangen geen vergoeding.

Drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels – Voorzitter
Bestuurslid B
- Benoemd: 15-10-2008
- Herbenoemd: 16-04-2012
- O.a. Voorzitter NLingenieurs

Drs. M. (Milou) Halbesma
Bestuurslid B
- Benoemd: 01-06-2010
- Sectormanager Publiekszaken Van Gogh Museum

Ir. P. (Paul) van Koppen
Bestuurslid B
- Benoemd: 01-06-2010
- O.a. Manager WASH bij Netherlands Water Partnership

L.C.A. (Lieve) Declercq MSc
Bestuurslid A
- Benoemd: oktober 2012
- Voorzitter directie Vitens 

Ir. P. (Peter) Vermaat MBA – Secretaris 
Bestuurslid A
- Benoemd: 09-06-2008
- Algemeen directeur Evides Waterbedrijf

J.C.M. (Jack) van Rooijen – Penningmeester
Bestuurslid B
- Benoemd: 11-11-2013
- Afgetreden: 20-01-2014
- Voormalig partner KPMG - Nederland

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid van het bestuur kan niet meer dan tweemaal worden (her)benoemd. 
In 2013 zijn twee bestuursleden afgetreden na een zittingsperiode van 8 jaar. De heer van Rooijen is afgetreden per 20-01-2014. Per 21 mei 
is de nieuwe penningmeester de heer P. Tieleman benoemd.

Eind 2013 bestond het bestuur uit:
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Jaarrekening 2013



Balans per 31 december 2013
Bedragen in € Referentie 31-12-2013 31-12-2012

Activa   

Vorderingen 1 263.262 571.593

Liquide middelen 2 133.232 348.099

Totaal activa 396.494 919.692

Passiva   

Bestemmingsfonds 3 391.994 129.845

Kortlopende schulden 4 4.500 789.847

Totaal passiva 396.494 919.692

Staat van baten en lasten over 2013
Bedragen in € Referentie Werkelijk 2013 Begroting 2013 Werkelijk 2012

Fondsenwerving
Donaties, giften 5 741.071 715.000 740.049

Baten uit eigen fondsenwerving 741.071 715.000 740.049

Subsidies overheden en samenwerkende partners 847.456 1.050.000 982.045

Financiële baten en lasten 1.248 1.000 1.285

Overige baten en lasten -7.930 -8.500 -8.590

Som der baten 1.581.845 1.757.500 1.714.789

Besteed aan doelstelling
Verstrekte subsidies voor ontwikkelingsprojecten 6 1.319.696 1.940.000 1.737.199

Lasten 1.319.696 1.940.000 1.737.199

Saldo van baten en lasten 262.149 -182.500 -22.410

 

Algemene Toelichting 
De statutaire doelstelling van Water for Life 

Het doel van Water for Life is tweeledig. Water for Life wil: 
1. Gelden werven bij particulieren, bedrijven en instellingen ter aanwending voor ideële projecten op het gebied van watervoorziening  

en sanitatie in ontwikkelingslanden.
2. Ideële projecten op het gebied van de watervoorziening en sanitatie in ontwikkelingslanden financieren, uitvoeren of doen uitvoeren.

Om deze doelen te bereiken, financiert Water for Life uitsluitend: 
1. Projecten die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: 

Vitens Evides International B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08134161.
2. Projecten die worden uitgevoerd onder toezicht en/of begeleiding van medewerkers van Vitens Evides International B.V.

Grondslagen waardering en resultaatbepaling
Presentatie in de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de vereisten van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek 
en de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Richtlijn Fondsenwervende instellingen’.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie en na eerste verwerking gewaar-
deerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Kortlopende schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. 

Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Verstrekte subsidies aan projecten worden 
geheel ten laste gebracht van het verslagjaar waarin het besluit tot toekenning is meegedeeld, ongeacht in welk verslagjaar de subsidie 
wordt uitgekeerd.

Toelichting op de balans 
1 Vorderingen
Bedragen in € 31-12-2013 31-12-2012

Vorderingen op Aqua for All 74.689 386.117

Vordering inzake project KNVB - Football for Water 120.000 127.976

Overige vorderingen 68.573 57.500

Totaal 263.262 571.593

De vordering op Aqua for All betreft de door Aqua for All toegezegde projectbijdrage en afrekeningen inzake gerealiseerde projecten.
 
De vordering op de KNVB betreft de door de KNVB toegezegde bijdrage in projecten die worden uitgevoerd in het kader van Football  
for Water. 

De overige vorderingen hebben betrekking op donaties van vaste donateurs en worden geïnd door Vitens en Evides Waterbedrijf.  
De donaties van deze vaste donateurs worden in de maand na facturatie afgedragen aan Water for Life. 

2 Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deze zijn vrij opneembaar.

3 Verloopoverzicht Bestemmingsfonds
Bedragen in € 31-12-2013 31-12-2012

Bestemmingsfonds per 01-01 129.845 152.255

Saldo van baten en lasten 262.149 -22.410

Bestemmingsfonds per 31-12 391.994 129.845

Het Bestemmingsfonds wordt in de komende jaren besteed aan nieuwe projecten.

4 Kortlopende schulden
Bedragen in € 31-12-2013 31-12-2012

Vitens-Evides International B.V. 0 785.847

Accountantskosten en overige kosten 4.500 4.000

Totaal 4.500 789.847

Toelichting op de staat van baten en lasten 

5 Beschikbaar uit fondsenwerving
Bedragen in € Werkelijk 2013 Begroting 2013 Werkelijk 2012

Fondsenwerving
Donaties en giften van donateurs 702.145 655.000 695.922

Donaties op basis van acties 38.926 60.000 44.127

741.071 715.000 740.049

Bijdragen en giften samenwerking met partners
Subsidies overheden; Aqua for All & Football for Water 547.456 750.000 682.045

Bijdragen partners 300.000 300.000 300.000

Totaal 1.588.527 1.765.000 1.722.094

De fondsenwerving van donateurs is vrijwel gelijk aan 2012. Het aantal vaste actieve donateurs is in 2013 toegenomen met 1.403  
ten opzichte van 2012 tot 24.167 (toename 6,2%). 
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De subsidies en bijdragen in het kader van samenwerking met partners hebben betrekking op:

- Cofinanciering van projecten door Aqua for All
 Aqua for All heeft een nieuwe subsidiebeschikking voor de periode 2012-2013. Water for Life kon ook in 2013 weer gebruikmaken  

van de mogelijkheid van cofinanciering van projecten door Aqua for All. Het daadwerkelijk beschikbare bedrag voor cofinanciering in 
2013 was lager dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. In 2013 heeft Aqua for All vijf projectvoorstellen van Water for 
Life goedgekeurd voor cofinanciering. De totale bijdrage van Aqua for All in deze voorstellen is € 261.000. 

- KNVB - Football for Water
 Het Football for Water-programma is eind 2012 gestart. Dit betreft een school-sanitatieprogramma in Ghana, Kenia en Mozambique. 

De totale bijdrage van Water for Life in het programma voor een periode van 4 jaar is € 1,0 miljoen. Vanuit Football for Water (KNVB) 
wordt deze bijdrage verhoogd met € 0,6 miljoen. In 2013 zijn vijf projectvoorstellen goedgekeurd met een totale projectomvang van 
€ 844.000 en met een bijdrage van de KNVB van € 286.000. 

- Samenwerking A.Hak
 Met A.Hak is een samenwerkingsovereenkomst getekend in april 2012, waarin naast een cash bijdrage van € 1,2 miljoen voor een 

periode van 4 jaar (€ 300.000 per jaar) ook de inzet van mensen en middelen van het aannemersbedrijf zelf in de aanleg van Water 
for Life-projecten is voorzien. In 2013 is verdere invulling gegeven aan de inhoud van deze samenwerking. In Mozambique zijn  
er 3 projecten goedgekeurd met een totale projectomvang van € 418.500.

Kosten eigen fondsenwerving
Water for Life maakt zelf geen kosten voor fondsenwerving. De kosten van fondsenwerving worden gedragen (gesubsidieerd) door 
Vitens en Evides Waterbedrijf. Er wordt maximaal gebruikgemaakt van de bestaande processen bij Vitens en Evides Waterbedrijf,  
met name ten aanzien van facturatie, inning en afdracht van vaste donaties via de waternota en de communicatie. 

6 Besteed aan doelstelling

Verstrekte subsidies aan projecten 
In het financiële jaar 2013 zijn dertien projectvoorstellen goedgekeurd door het bestuur van de stichting Water for Life. De totale omvang  
van de goedgekeurde projecten bedraagt € 1,9 miljoen. Hiermee krijgen circa 160.400 mensen (verbeterde) toegang tot drinkwater en 
sanitaire voorzieningen. De gemiddelde kosten per begunstigde van deze projecten bedragen € 12,13. 

Besteed aan doelstelling
Project

Bedrag 

in €

Aantal 

begunstigden

Datum 

goedkeuring

Football for Water - Kenia: Nakuru 160.000 7.743 april 2013

Football for Water - Ghana: Greater Accra & Cape Coast 165.000 5.200 april 2013

Football for Water - Mozambique: Chimoio & Manica 180.000 22.913 april 2013

505.000 35.856

Mozambique: Chimoio - Tobacco & Piloto 93.500 5.500 juni 2013

Malawi: Blantyre - Lunzu 38.000 3.000 juni 2013

Uganda: Kamindi & Oyam 165.000 7.000 juni 2013

296.500 15.500

Mozambique: Maputu - Bunhica II 122.000 10.000 september 2013

Kenia: Nakuru - Lumumba, Machanga & Kaloleni 117.000 7.200 september 2013

239.000 17.200

Football for Water: Kenia 169.000 8.045 november 2013

Football for Water: Mozambique 170.000 12.230 november 2013

Kenia: Malindi 84.000 6.000 november 2013

Bangladesh: Jheelpar 280.000 11.595 november 2013

Mozambique: Nampula, Angocha & Nacala 203.000 54.000 november 2013

906.000 91.870

Totaal goedgekeurde projectvoorstellen in 2013 1.946.500 160.426

Ingetrokken voorstellen in 2013 -471.000

Minderwerk afgeronde projecten in 2013 -155.804

Totaal besteed aan doelstelling 1.319.696
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Ingetrokken projectvoorstellen
India - Khandwa: Als gevolg van het stopzetten van het Vitens Evides International programma in India is door het bestuur van Water for 
Life besloten om ook het  in 2012 goedgekeurde Water for Life project in India Khandwa te annuleren omdat het niet meer aan de 
Water for Life criteria voldoet.

Mozambique - Cuamba: Het in 2012 goedgekeurde projectvoorstel voor Mozambique Cuamba is ingetrokken. In de stad Cuamba is een 
tekort aan water. Het vergroten van de productiecapaciteit zal door de African Development Bank worden gefinancierd. De verwachting 
is dat de werkzaamheden pas over twee tot drie jaar zullen starten.

Uitvoeringskosten projecten
Water for Life maakt zelf geen uitvoeringskosten voor de gerealiseerde projecten. De uitvoeringskosten voor begeleiding en toezicht 
worden gedragen door Vitens Evides International. De activiteiten vinden plaats in landen waar Vitens Evides International al actief is in 
het kader van Water Operator Partnerships. Hierdoor liften de Water for Life-projecten maximaal mee op reeds lopende projecten voor 
managementondersteuning van lokale waterbedrijven. Door de hulp vanuit Water for Life te koppelen aan de ondersteuning van lokale 
waterbedrijven door Vitens Evides International, kan de continuïteit en duurzaamheid van de met Water for Life gefinancierde projecten 
beter worden gewaarborgd. 

Bestedingsratio
Van de baten over 2013 en het Bestemmingsfonds van begin 2013 is 86% besteed aan de doelstelling in 2013 (toegekend aan projecten). 
Vanaf de oprichting van de stichting is er € 9,8 miljoen besteed aan de doelstelling, hiermee krijgen circa 975.300 mensen, schoolkinderen, 
vluchtelingen en bezoekers van markten toegang of verbeterde toegang tot drinkwater- en sanitatievoorzieningen. De gemiddelde kosten 
per begunstigde bedragen € 9,54.

Gemiddeld aantal werknemers
De Stichting Water for Life heeft geen personeel in dienst. 

Bezoldiging bestuur
In het verslagjaar 2013 is € 2.750 betaald aan vacatiegelden aan de gezamenlijke bestuurders (2012 € 3.750). Alleen bestuursleden B 
ontvangen onkostenvergoeding, bestuursleden A benoemd door Vitens en Evides Waterbedrijf ontvangen geen vergoeding.

Goedkeuring en vaststelling jaarrekening 2013
Hiermee verklaart het bestuur van stichting Water for Life dat de jaarrekening 2013 van de genoemde stichting is opgemaakt in overeen-
stemming met de ter zake vastgestelde richtlijnen.

Deze jaarrekening is definitief vastgesteld op 21 mei 2014.

Utrecht, 21 mei 2014
Stichting Water for Life

Het bestuur:

E.H.T.M. Nijpels P. Tieleman G.M. van den Top
Voorzitter Penningmeester Directeur
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Overige gegevens 
Statutaire bepalingen omtrent resultaatbestemming
Er zijn geen statutaire bepalingen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

Resultaatbestemming
Het overschot van 2013, zijnde € 262.149 wordt toegevoegd aan het Bestemmingsfonds. Het vorenstaande is reeds verwerkt in de  
jaarrekening 2013 van de stichting Water for Life. Het Bestemmingsfonds eind 2013 van € 391.994 wordt in de komende jaren besteed 
aan nieuwe projecten.

Gebeurtenissen na balansdatum
Geen.



Controleverklaring 
van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van stichting Water for Life

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013  
van Stichting Water for Life te Utrecht gecontroleerd. Deze jaar-
rekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat 
van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de grondslagen voor financiële  
verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken 
van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw 
dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 650 voor 
fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de 
Jaarverslaggeving. De directie is tevens verantwoordelijk voor  
een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over  
de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze  
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,  
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat 
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en 
dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een  
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening 
geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter  
verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toe-
lichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden 
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeels-
vorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de 
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg 
van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant 
de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het 

opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daar-
van, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die  
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen 
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen  
over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. 
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van 
de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van  
de redelijkheid van de door de directie van de stichting gemaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van  
de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel 
te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van  
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting 
Water for Life per 31 december 2013 en van het resultaat over 
2013 in overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende 
instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.

Mededeling betreffende het jaarverslag
Wij hebben het jaarverslag gelezen teneinde van materieel belang 
zijnde inconsistenties, indien aanwezig, met de gecontroleerde 
jaarrekening te onderkennen. Op basis van het doorlezen van  
het jaarverslag vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat 
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de informatie in de jaar-
rekening en dat het jaarverslag alle informatie bevat die vereist is 
volgens Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende 
instellingen’. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaam-
heden uitgevoerd op de informatie in het jaarverslag. 

Groningen, 4 juni 2014
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
Drs. H.J. Kruisman RA
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