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Iedereen verdient goed en 
betrouwbaar kraanwater

Kraanwater is voor 17 miljoen Nederlanders 
vanzelfsprekend.
Nederlandse drink waterbedrijven behoren tot 
de wereldtop.
De 10 waterbedrijven die dit mogelijk maken 
staan midden in de maatschappij.



Kraanwater is 
wereldwijd niet 
vanzelfsprekend

Bijna 1 miljard
mensen hebben
geen toegang tot 

kraanwater, en 
2.5 miljard geen
goede sanitatie



Initiatief van de publieke
Nederlandse drinkwater bedrijven

In 2004 opgericht door de Nederlandse publieke
drinkwater bedrijven als onafhankelijke stichting
Om hun klanten ook de gelegenheid te geven
een steentje bij te dragen om kraanwater overal
vanzelfsprekend te maken.
Vanuit hun eigen maatschappelijke
verantwoordelijkheid ondersteunden de 
Nederlandse drinkwaterbedrijven al collega
drinkwater bedrijven in ontwikkelingslanden.
Samen met hun klanten gezamenlijk meer
impact maken.



Gepassioneerde en 
professionele 
organisatie
Onafhankelijk stichtingsbestuur: 
inclusief 3 directeuren van de 
Nederlandse waterbedrijven

Management (onbezoldigd): directeur,  
controller, coördinator, assistent.

Werken in de uitvoering samen met de 
Nederlandse waterbedrijven voor 
kwaliteitsborging

Jaarplan, Jaarverslag (extern ge-audit). 
ANBI status



Besteding van fondsen, 
optimaal dankzij de publieke
drinkwaterbedrijven

Nul strijkstok! 

100% naar de projecten, door slimme samenwerking 
met de Nederlandse drinkwater bedrijven.

Kwaliteit

Nederlandse drinkwater experts zien toe op een 
kwalitatief goede besteding

Duurzaam! 

In samenwerking met lokale partner 
drinkwaterbedrijven, die het onderhoud en beheer 
borgen.



Resultaten
2004 - 2019

120 projecten afgerond

€15,2 miljoen besteed

1,4 miljoen mensen toegang tot 
water- en of sanitatie verstrekt

Voor elke € 13 kan Water for Life 1 
persoon toegang geven tot 
duurzame drinkwatervoorziening



Rotary en stichting
Water for Life

• Rotary Sloterdijk. Rotary heeft in 
2018 EUR 45.000 geschonken voor 
het bouwen van 8 sanitatie blokken 
op 4 verschillende scholen in 
Nakuru, Kenia. 

• Rotary Nederland – Water for Life 
mede-ondertekenaars ‘Nederland 
gaat voor Water’

• Rotary midden Nederland (district 
1570) zijn afgelopen mei vrienden
geworden voor fondsenwerving
project in Arusha, Tanzania en 
naamsbekendheid



Het project dat Rotary Midden 
Nederland steunt in Arusha Tanzania

Is een samenwerking tussen het publieke drinkwaterbedrijf
van Arusha en de Nederlandse drinkwaterbedrijven.
Betreft om 19.140 mensen in 7 arme wijken in de stad
Arusha van kraanwater te voorzien. Nu hebben deze mensen
geen aansluiting en moeten veel duurder, vaak slechter en 
onhandiger aan hun water zien te komen.
Betekent dat er 132 km leidingnetwerk moet worden
aangelegd en 2.900 aansluitingen moeten worden
gepromoot.
Totale project kosten zijn €380,000 waarvan €171,000 wordt
gesubsideerd door Water for Life. Rotary District Midden 
Nederland gaat zich inspannen hier aan bij te dragen.
Project uitvoering is van 1 juni 2019 – 1 juli 2020. 





Effectieve besteding van 
Water for Life giften
Professioneel project management

Vanuit de samenwerkende publieke drinkwaterbedrijven
worden er 2 x per jaar fondsaanvragen ingediend bij Water for
Life om specifieke arme wijken aan te sluiten op drinkwater,
met een budget en tijdlijn.

Deze fondsaanvragen zijn altijd een gezamenlijk initiatief van
het Nederlandse en het locale drinkwaterbedrijf.

De fondsaanvragen worden beoordeeld door het
stichtingsbestuur.

De samenwerking tussen het Nederlandse en het locale
drinkwaterbedrijven borgt de uitvoering.

Het locale drinkwaterbedrijf borgt de in gebruik name.

86% van de infrastructuur blijvend (evaluatie)



Fondsenwerving

17 miljoen betrokken
drinkwaterklanten die 

drinkwater niet als
vanzelfsprekend zien



Bereik via communicatie: 9.4 miljoen
betrokken drinkwaterklanten van 4 
publieke drinkwaterbedrijven die 

drinkwater niet als vanzelfsprekend
zien



Mogelijkheid om rechtstreeks via water 
rekening te doneren: 7,7 miljoen

betrokken drinkwaterklanten van Vitens
en Evides



Op dit moment 32,000 vaste
donateurs, en 1,000 
eenmalige donateurs



Handelingsperspectief Rotary D1550

• Vergelijkbaar met district 1570?
• Naamsbekendheid en 

fondsenwerving Water for Life
• Effectieve besteding van geworven

gelden
• Eigenaarschap pakken van een project



Bedankt!


