LITTLE FLOWER SCHOOL

ZUIVER AFRIKAANS WATER JAARVERSLAG 2018

Inleiding
Dit jaar hebben we het magische getal van 10.000 schoolkinderen bereikt
die we in de loop van de afgelopen jaren van apparatuur hebben voorzien
om drinkwater te zuiveren en daarmee voor lange tijd van toegang tot veilig
drinkwater hebben voorzien.
De samenwerking met CBO Network, nu vnl in de persoon van Lungi en
zoals in alle eerdere projecten met QuaWater heeft zich gelukkig verder
bestendigd en ook afgelopen kalenderjaar werd een dubbelproject
uitgevoerd
In 2018 hebben zich enkele bestuurswisselingen voorgedaan.
Onze secretaris Frits Wegewijs nam afscheid en werd vervangen door Reina
Germs en onze voorzitter Marijke Jansen trad af, haar functie werd
overgenomen door Jacqueline Langeslag.
Daarbovenop trad Annemieke Janson toe als algemeen bestuurslid
waardoor we nu een bestuur van 6 personen hebben.
Hierna worden kort de fondsenwervingsactiviteiten in 2018 en de
besteding van de geworven fondsen beschreven. Tevens geven wij een
korte vooruitblik 2019.
Als bijlage is het financieel jaarverslag 2018 toegevoegd.

Fondsenwervingsactiviteiten 2018
o Xindao schonk ook in 2018, de opbrengst van haar Xindao sample sales
aan ZAW € 665,00. Eind van het jaar schonk Xindao een prachtige
verzameling geschenken die wie in 2019 gaan verkopen.
o Dit jaar kregen we zowel van anonieme donateurs (via geef gratis) maar
ook jubilerende vrienden van ZAW samen € 740,80
o In 2018 hielden wij geen kadootjesmarkt, maar een benefietdiner. Er
werd voor ongeveer 30 betalende gasten gekookt en lekkere drankjes
ingeschonken. Wederom konden we rekenen op de steun van
vrijwilligers in het Buurtcentrum Belgieplein. Het resulteerde in een
gezellige avond, met nog een informatief filmpje over de drinkwater

projecten in KwaZuluNatal gemaakt door ZA televisie, met heerlijk eten
en een opbrengst van €1170,-

o Voorafgaand aan het benefiet diner hebben wij een bescheiden eindejaarsborrel gehouden voor onze donateurs en vrijwilligers. Wij danken
hen voor hun inzet en aanwezigheid en hopen ook de komende jaren
weer een beroep op hen te mogen doen. Tijdens deze borrel werd
Marijke Jansen ter gelegenheid van haar afscheid in het zonnetje gezet
en uitvoerig bedankt voor haar inzet voor de stichting. Overigens blijft
zij zich als vrijwilliger inzetten voor ZAW door de ZAW site te
onderhouden.
o Een wisseling van het bestuur van de stichting Groot Haspels, die in het
verleden twee dubbelprojecten financierde, heeft er helaas toe geleid dat
zij ZAW niet langer financieel steunen. Zij kiezen voor andere partners
overzee, zonder administratieve en programmatische ondersteuning uit
Nederland.
o Wijwater/ zijwater aktie, waar restaurants een bedrag voor een karaf
leidingwater vragen en aan ZAW kunnen doneren, is nog niet gestart.
o Er werd informatiemateriaal, inclusief het CBO-school filmpje, verstrekt
aan de school…. . We hebben hier nog geen reactie op gekregen.

Geimplementeerde projecten en Besteding fondsen 2018
o Tijdens noodweer werd een deel van de apparatuur in Khanyakufikhile
school beschadigd waardoor geen veilig drinkwater meer geproduceerd
kon worden. Enkele elecktrische onderdelen (de pomp en
transformator) moesten worden vervangen en ook sommige pijpen
moesten worden vernieuwd. Gelukkig was Gerrit Idema van QuaWater
bereid deze reparaties uit te voeren nu hij toch in KwaZulu Natal was
voor de implementatie van onderstaand dubbel project.
o In mei werd het dubbelproject Whombane Primary School (318
leerlingen en 12 docenten) en Little Flower High School (653 leerlingen
en 19 docenten) geïmplementeerd. Voor de laatste school gebruikten wij
de fondsen van Xindao.

Het totaal aantal schoolkinderen en hun onderwijzers die eind 2018
toegang heeft tot veilig drinkwater door de ZAW projecten komt daarmee
op 10.062!

Bestuurswisseling
Zoals beschreven in de inleiding hebben wij nu een bestuur van 6 leden.
Een nieuwe voorzitter en secretaris alsook een nieuw algemeen bestuurslid
werden in 2018 benoemd.
Public relations
Marijke Jansen hield ook dit jaar de website up to date. Wij zijn haar erg
dankbaar daarvoor.
Via onze nieuwsbrieven (dit jaar 2) en (beperkt) via Facebook hebben we
onze donateurs en geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de
fondsen-wervingsactiviteiten en de voortgang van de uitvoering van de
projecten.
Vooruitblik 2019
Projecten
o Het plan is om ook in 2019 één of twee dubbelprojecten te
implementeren.
o Wij stimuleren CBO om ook dit jaar weer enkele van de eerder
uitgevoerde projecten te bezoeken en evalueren.
Fondsenwerving
o Wij willen één projectvoorstel indienen bij een verdubbelaar/
meerderaar van door ons geworven fondsen.
o Wij zoeken naar de beste manier om de kadootjes die we nog van
XINDAO hebben te verkopen.
o Voornemen is om ook in 2019 een benefietdiner organiseren. Lokatie
daarvan wordt nog wel een uitdaging.

Financieel jaarverslag.

