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Inleiding 
 
 
In dit beleidsplan legt het bestuur van Stichting WaterWorks het actuele beleid vast.  
 
Stichting WaterWorks vindt dat er voor iedereen schoon en veilig drinkwater moet zijn. Dit is echter 
niet het geval. Dit vinden wij absolute waanzin en daarom hebben we een stichting opgericht met als 
doel zoveel mogelijk financieel arme gebieden in ontwikkelingslanden te voorzien van schoon 
drinkwater. De komende jaren richten we ons op het ontwikkelingsland Cambodja.  
 
We hebben de afgelopen twee jaar, zes scholen geholpen aan schoon drinkwater in de regio Koas 
Kralar, Battambang Provincie, Cambodja. De komende jaren willen wij de werkzaamheden blijven 
voortzetten in deze regio. Mede omdat deze regio behoort tot het droogste gebied van Cambodja en 
deze droogte blijft toenemen door klimaatverandering.  
 
We trachten ons doel onder meer te verwezenlijken door het aanleggen van: regenwater opvang, 
watertanks, waterfilters en/of waterpompen. We werken samen met lokale aannemers en lokale 
organisaties.  
 
Om dit te bereiken hebben we meer (vaste) donateurs nodig. Daarom richten we ons de komende 
jaren op het generen van meer naamsbekendheid door o.a. meer gebruik te maken van online 
crowdfunding en door het betrekken van lokale media.  
 
In dit document vindt u achtereenvolgens; onze missie/visie, onze projecten in Cambodja, het 
bestuur, financiën en de gegevens van de stichting. 
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1. Missie/visie 
 
 
Ontstaan organisatie  
Onze secretaris, meneer Habets, is in 2013 begonnen met vrijwilligerswerk voor Non-
Gouvernementele-Organisaties (Ngo’s) in Cambodja. De armoede greep hem zo erg dat hij besloot 
geld in te gaan zamelen bij familie en vrienden om toiletten en een watertank te bouwen voor de 
school in Arai.  
In 2015 is onze voorzitter, mevrouw Beijers, gaan kijken naar zijn project. Toen ook zij gegrepen werd 
door de armoede besloten ze samen een stichting op te zetten. Ze hebben penningmeester meneer 
Cellissen gevonden die dit ideëel doel kon waarderen en op 29 mei 2017 is Stichting WaterWorks 
opgericht.  
 
Visie 
Stichting WaterWorks vindt dat iedereen toegang moet hebben tot veilig drinkwater en deugdelijke 
sanitaire faciliteiten.  
 
Missie  
In de armste gebieden van Cambodja, in samenwerking met de lokale gemeenschap, de 
plattelandsbevolking voorzien van veilig drinkwater. Wij willen vooral de kansarme kinderen in deze 
gebieden voorzien van veilig drinkwater en deugdelijk sanitair. 
 
NB. Wij doen dit op vrijwillige basis zonder hier een vergoeding voor te krijgen. We betalen al onze 
reis- en verblijfskosten zelf.  
 
 
 

1.1 Doelstelling 
 
Het hoofddoel van Stichting WaterWorks is het werven van fondsen en donateurs ten behoeve van 
schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en educatie voor de kansarme kinderen in afgelegen 
gebieden in Cambodja. 
 
 

1.2 Strategie  
 
We trachten dit doel te verwezenlijken door het duurzaam aanleggen van regenwateropvang, 
bouwen van watertanks en installeren van waterfilters op scholen. Daarnaast investeren we in 
gezonde voeding d.m.v. bijdragen aan bestaande groentetuinen van de scholen. Verder richten we 
ons op duurzaamheid door trainingen aan te bieden over hygiëne. Het gaat om leerlingen van 6 t/m 
22 jaar.  
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2. Huidige Situatie  
 

We werken op het platteland in Cambodja, provincie Battambang, regio Koas Kralar, aan de voet van 
het Cardemomgebergte. De regio bestaat uit een aantal dorpen. In de dorpen werken we samen met 
het dorpshoofd, schoolhoofd, leraren en betrokken dorpsbewoners. In goed overleg met hen 
ondersteunen we de lokale scholen. We helpen daar waar de behoefte het grootst is en we werken 
voor en samen met de minst bedeelden. 
 
Koas Kralar is een van de droogste gebieden van Cambodja. Door de lage jaarlijkse regenval zijn veel 
families afhankelijk van water uit grote kuilen die gegraven zijn om water op te vangen. Als ze geen 
flessen water kunnen betalen, drinken zij uit deze kuilen. Ook gebruiken ze dit water voor te koken en 
zich te wassen. 

 
2017-2019 
 
We hebben de afgelopen twee jaar, zes scholen mogen helpen in deze regio. 
 

Arai Primary school;  
 
• 2 toiletten  
• Watertank 4000L 
• Keuken + opslagruimte   
• 3 bio-zand-filters 
• 25M. dakgoot  
• Groentezaden  
• Lesmateriaal  
• Sport & spel materiaal  
• Hygiëne-pakket 
 

Beng Chneas Primary school; 
 
• Watertank 17.000L 
• Klaslokaal 
• 3 bio-zand-filters 
• Groentezaden  
• Lesmateriaal  
• Sport & spel materiaal  
• Hygiëne pakket 

Prey Phdao Primary school;   
 
• 4 bio-zand-filters 
• Standplaats + afdak 
• 12M. dakgoot 
• Waterpomp: 1.5Kw 
• Groentezaden 
• Sport en spel materiaal 

Preas Phose Primary school; 
 
• 3 bio-zand-filters 
• Groentezaden  
• Sport & spel materiaal 

Preas Phose Secondary 
school; 
• Watertank 10.000L 
• 3 bio-zand-filters  
• Standplaats, Afdak 
• 25M. dakgoot 

Chnalmorn Secondary school;  
 
• 1 watertank 10.000L 
• 6 bio-zand-filters 
• Standplaats + afdak 
• 25M. dakgoot 

 
Over het algemeen heeft een Primary school, klas 1 t/m 5 met leerlingen van 6 t/m 11 jaar. Een Secondary 
school heeft klas 6 t/m 9 met leerlingen van 12 t/m 17 jaar. High school heeft leerlingen van 17 t/m 22 jaar. 
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2.1 Activiteiten van de organisatie 
 

Koas Kralar Secondary & High School 
 
Met het komende project (2019-2020) gaan we Koas Kralar Secondary & High School helpen. Deze 
school telt 913 leerlingen van 12 t/m 22 jaar en heeft 45 Leraren. De begroting van dit project vindt u 
in de bijlage.  
 
Samenwerking Wilde Ganzen & Elisabeth Strouven Fonds 
 
Wilde Ganzen ziet de noodzaak van ons project in en wil ons daarom financieel steunen. 
Daarnaast krijgen we ook financiële steun van Elisabeth Strouven Fonds. Dit betekent dat onze 
bijdrage wordt verdriedubbeld voor dit project.  
 

Doel 
 
Het hoofddoel van dit project is het voorkomen van schoolverzuim en het promoten van een 
comfortabele leeromgeving door middel van schoon drinkwater en sanitaire faciliteiten. Leerlingen 
geven in een interview aan dat zij vaak school missen door diarree door het drinken van vuil water. 
Ook de vrouwelijke studenten missen vaak school tijdens hun menstruatiecyclus doordat er geen 
propere sanitaire faciliteiten zijn. Momenteel zijn er maar 4 werkende toiletten op de school en geen 
deugdelijke faciliteiten om de handen te wassen. 
 
Secundair richten we ons op een schonere omgeving door verwijdering van afval en toenemende 
kennis over goede hygiëne. 

 

Inhoud van het project 
 
Schoon drinkwater: 
– Community waterfilter met een capaciteit van 250 liter p/u + beschutting 
– 2 watertanks van 10.000L + 3 watertanks van 500L + dakgoot 
– ondergronds leidingsysteem + waterpomp 2.5 KW 
 
Sanitaire faciliteiten: 
– 4 toiletten 
– 2 handwas-stations 
 
Renovatie: 
– toiletten 
– handwas-faciliteiten 
– klaslokalen 
 
Afvalverbrandingsoven 
 
Voorlichting & Educatie: 
– ‘WASH-training’ (hygiëne en sanitaire voorlichting) 
– Carrière dag 
 

https://www.elisabethstrouvenfonds.nl/wie-zijn-wij/historie
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De carrière dag is bedoeld om gender-stereo-typeringen te doorbreken en het promoten van 
ambities. Veel leerlingen gaan naar de hoofdstad of naar Thailand om in fabrieken te werken. Zij 
weten vaak maar een aantal beroepen op te noemen en weten vaak niet van het bestaan van de 
sectoren waarin zij kunnen gaan werken. We hopen zo de neerwaartse spiraal in dit arme gebied te 
doorbreken. 
 
Enquête & Interview 
 
Vrijwilliger Justin Dorey heeft samen met lerares Chenda Soeurt in maart 2019 een enquête 
uitgevoerd onder 333 leerlingen van Koas Kralar Secondary & High School. 
Verder heeft er ook een interview plaatsgevonden met de schooldirecteur, leraren en leerlingen. De 
leerlingen geven vooral aan dat er behoefte is aan schoon drinkwater en toiletten. De directeur en 
leraren zien daarnaast graag verbrandingsovens omdat ze nu een afvalprobleem hebben. 
 
Koas Kralar Secondary & High school is de enige in de regio. Dit betekent dat alle leerlingen van de 
scholen die we eerder geholpen hebben, hier ook naar school zullen gaan, aangenomen dat ze door 
kunnen en mogen leren. 
 

 

2.2 Voorbeelden van activiteiten  
 
Fysieke interventies:  

- Drinkwater: bouwen van watertanks, aanleggen van wateropvang en waterleidingen. 
Installeren van waterfilters. 

- Sanitair: bouwen van toiletten en handwas-faciliteiten 
- Gezondheid: zaden voor moestuin, hygiëne-pakket  

 
Gericht op onderwijs:  

- Educatie rondom hygiëne (WASH-training)  
- Lesmateriaal 
- Sport & spel materiaal  
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3. Toekomst 
 

 

Wij willen voor de toekomst Koas Kralar regio blijven helpen. Deze regio is een van de armste van 
Cambodja en is ook een van de droogste gebieden van Cambodja. Er is jaarlijks een lage regenval. De 
verwachting is, met het oog op klimaatverandering, dat dit nog erger wordt. Wij willen daarom 
blijven doorgaan met het duurzaam aanleggen van regenwateropvang, bouwen van watertanks en 
installeren van waterfilters op de scholen in deze regio. Daarnaast krijgen de leraren en leerlingen 
cursussen over hygiëne. Het gaat om leerlingen van 6 t/m 22 jaar.  
 
We hebben veel contacten in deze regio, alsook een vaste aannemer die onze projecten realiseert. 
 
 

4. Organisatie  
 
Postadres:  Meidoornstraat 4, 6163EN Geleen 
Telnr.:    +316 24 15 36 89  
 
Website:   https://www.waterworks.top 
Facebook:  https://www.facebook.com/stichtingwaterworks 
Email adres:  info@waterworks.top 
 
IBAN:   NL03SNSB0956667163   
BIC/SWIFT:   SNSBNL2A 
KvK:    68852436 
RSIN/ANBI:  857618453 
   

 

4.2 Bestuur 
 

Het bestuur van Stichting WaterWorks te Geleen bestaat uit:  
 

• Audrey Beijers: Voorzitter 
 

• Roger Habets: Secretaris 
 

• Marc Cellissen: Penningmeester  
 

 
Het bestuur is onbezoldigd. De leden van de stichting bekostigen de reis- en verblijfskosten zelf.   
 
 

4.3 Vrijwilligers  
 
De vrijwilligers van Stichting WaterWorks: 
 

• Dolly Habets: verricht werkzaamheden rondom evenementen/fundraisers  

• Niké van Wunnik: verricht werkzaamheden rondom evenementen/fundraisers 

• Daisy Arets: Marketing/ Communicatie 
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5. Financiën  
 
De jaarrekening vindt u op onze website in het jaarverslag.  
 

Vermogen van de instelling en besteding gelden 
 
De stichting bouwt vermogen op om komende projecten te kunnen financieren.  
 
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. 
 

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten en uit de feitelijke 
werkzaamheden. 97% van het vermogen wordt besteed aan de projecten (materialen, bouwkosten, 
transportkosten, onderhoudskosten, educatiekosten). 3% van het vermogen wordt besteed aan 
kosten beheer en administratie (bankrekening, website). Diverse onkosten worden door het bestuur 
betaald. 
 
Op grond van artikel 3 van de statuten heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende 
zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts) persoon beschikken over het 
vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. 
 
Zoals blijkt uit artikel 12 van de statuten zal bij opheffing van de stichting een batig liquidatiesaldo 
worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse 
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke 
doelstelling heeft. 
 
 

Werving van gelden 
 
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van; 

1. Wervingsactiviteiten. Voorbeelden zijn: bakacties, benefietconcert, marktkraam. 
2. Het benaderen van bedrijven en organisaties voor sponsoring. 
3. ‘Doneer Nu’- buttons op social media en onze website. 
4. Online acties zoals Geef.nl en Go Fund Me  
5. Fondsen zoals Wilde Ganzen en Elisabeth Strouven Fonds  
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Bijlagen  
 
Project kosten - Koas Kralar Highschool  2019 - 2020   

    
  Details;  Euro; 

    
Comunity Bio-Sand 

Filter Bio-Sand Filter  
 €   2.393  

  Elevation platform + shelter   
 €      510  

Latrines  2 blocks with 2 Latrines each   
 €   3.679  

Hand washing facilities  2 x Hand washing station  
 €      820  

Waste processing Garbage kiln  
 €      465  

Water collection 

system  2 x watertank 10m3   
 €   2.362  

  3 x 500 Liter Stainless steel tank  
 €      898  

  Rain collecting gutter  +/-100 meter   
 €      488  

  Underground piping   
 €      266  

Repair and renovation Renovation existing latrines  
 €      776  

  Renovation Hand washing station  
 €      133  

  Renovation classrooms    
 €      964  

Wash Training  Training material and suplies for 44 Teachers   
 €        66  

  Training material and suplies for 913 Students   
 €      355  

School career event Possible costs for housing, food and transport   
 €      133  

  Event suplies   
 €        66  

Equipment Waterpump 2,5Kw   
 €      100  

Necessities International bank account   
 €        89  

  Soap (bulk packaging)  
 €      100  

Clear Cambodia  Labor, management & transportation costs +/-  
 €      144  

Celebration When project is finished  
 €      366  

Unexpected costs 5 %     
 €      758  

   
  

   
 € 15.931  

 

Possible bank exchange charge EURO - KHR - 

USD  € 303   

   
 € 16.234  

 

Onze bijdrage is € 5411,33 en wordt 

verdriedubbeld door Wilde Ganzen en 

Elisabeth Strouven Fonds   
 
 


