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Inleiding 

In 2015 kregen 2400 schoolkinderen blijvend toegang tot schoon drinkwater en 
werd op de scholen onderwijs en training gegeven over het belang van veilig 
drinkwater en hoe de waterzuiveringsapparatuur te bedienen en te 
onderhouden! 
 
Zuiver Afrikaans Water kijkt wederom terug op een succesvol jaar. Dankzij de gulle 
giften van onze donateurs hebben wij op 3 scholen waterzuiveringsapparatuur 
kunnen installeren.  
De leerlingen en leerkrachten van Majiya High School ( 1200 leerlingen), 
Sibambisene Primary school (675 leerlingen), Mvutsheni Primary School (525 
leerlingen), allen in KwaZuluNatal, Zuid-Afrika, beschikken nu over de middelen om 
drinkwater veilig voor consumptie te maken.  
 

 

Het bestuur wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het realiseren hiervan 
hartelijk danken.  

Hieronder worden kort de fondsenwervingsactiviteiten in 2015 en de besteding van 
de geworven fondsen beschreven. Tevens geven wij een korte vooruitblik 2016. 

Als bijlage is het financieel jaarverslag 2015 toegevoegd. 
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leerlingen
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leerlingen
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leerlingen
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Fondsenwervingsactiviteiten en besteding 2015 

! De stichting Spruitentelers doneerde € 6000,- , het bedrag dat resteerde bij de 
opheffing van de stichting. Met dit bedrag is het veilig drinkwater project in Majiya 
High School geïmplementeerd. Hier werd een dubbel waterzuiveringssysteem 
geplaatst om de 1200 leerlingen te voorzien van veilig drinkwater.  

! Kees van der Post, secretaris van ZAW, doneerde de opbrengst van zijn 
afscheidsreceptie als hoofd van de Huisartsopleiding AMC, € 1100,-. Dit, met het 
resterende bedrag van €1607,- van de afscheidsreceptie in 2013 van Sjaak 
Langeslag nog in kas, was voldoende om het project in Sibambisene Primary 
School uit te voeren.  

! Voor het project in Mvutsheni Primary School is het kasgeld van de stichting 
ingezet, opgebouwd door o.a. de opbrengst van de kadootjesmarkt 2014, een 
extra donatie van Xindao ( € 2015,- ) en individuele giften van onze donateurs. 
Allen dank hiervoor. 
 

 
 

! De ZAW kadootjesmarkt eind 2015 kon dit jaar gehouden worden in het 
buurtcentrum op het Belgiëplein in Amsterdam-West. Met de inzet van vele 
vrijwilligers o.a. van dit buurtcentrum werd ook deze kadootjesmarkt weer een 
succes. Donaties van onze  trouwe sponsoren Bever Sport en Xindao brachten 
samen met de vele gedoneerde geschenkjes van buurtbewoners het mooie 
bedrag van €1270,- op.  
 

 

Evenals vorig jaar hebben wij ook dit jaar, aansluitend aan de kadootjesmarkt, een 
bescheiden eindejaarsborrel gehouden voor onze vrijwilligers. Wij danken hen voor 
hun inzet en aanwezigheid en hopen ook de komende jaren weer een beroep op 
jullie te mogen doen! 
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! Rijnja Repro te Amsterdam doneerde naast ons drukwerk ook stickers voor 

op de jerrycans die de leerlingen gebruiken om schoon drinkwater te tappen. 
 

 
 
 
 
Uivoering van de projecten. 
 
Ook dit jaar zijn de projecten succesvol uitgevoerd door onze 
samenwerkingspartners in Zuid-Afrika, Senzokuhle CBO-network en Qua 
Water. 
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Public relations 

Via onze kwartaal nieuwsbrieven, facebook  en twitter hebben we onze donateurs en 
geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de fondsenwervingsactiviteiten en de 
voortgang van de uitvoering van de projecten. De nieuwsbrieven zijn gepubliceerd op 
onze website. 

ZAW heeft ANBI status en staat vermeld op www.schenkservice.nl en 
www.geefgratis.nl websites.  

De ZAW-website is belangeloos door onze voorzitter en grafisch ontwerper, Marijke 
Jansen, onder handen genomen en eveneens belangeloos  door Bill Molloy in het 
Engels vertaald waardoor de toegankelijkheid voor een groter publiek verbeterd is. 
Dank daarvoor. Een fantastisch resultaat! www.zuiverafrikaanswater.nl  

De zwem- en waterpolovereniging LZ 1886 heeft ook in 2015 weer onze flesjes water 
met ZAW-logo verkocht in haar kantin. Er zijn meer dan 600 flesjes verkocht. 

 

 

Vooruitblik 2016 

Projecten  

De Stichting Groot Haspels heeft net als in 2014 een donatie toegezegd voor 
een dubbelproject. Het projectvoorstel werd in het 3e kwartaal van 2015 aan 
de stichting toegestuurd.  En, ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag 
zijn wij  de rapportage voor de Stichting aan het afronden. Een dubbel-
scholen project werd reeds uitgevoerd. 

In het jaar 2016 hopen wij 2 dubbel projecten uit te voeren. Gezien de goede 
samenwerking in KwaZulu Natal Zuid Afrika heeft het onze voorkeur 
projecten alhier te implementeren. Het in 2015 aan ZAW toebedeelde legaat 
van € 10.000 biedt hiertoe te mogelijkheid.  

Ook in 2016 organiseren we de ZAW-kadootjesmarkt. Xindao heeft weer 
medewerking toegezegd. 

Wij gaan verder op zoek naar donateurs en vrijwilligers om onze Stichting te 
versterken.   

  




