
 
 

 

 

   
 

 

Beleidsplan 2019-2024 
 

1. INLEIDING 

Stichting WellWishes is een kleine Nederlandse vrijwilligersorganisatie die op non-profit-basis een 

bijdrage wil leveren aan een betere wereld door kleine woongemeenschappen in Afrika te voorzien 

van betrouwbaar schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen (zoals in 2002 door de Verenigde 

Naties geformuleerd in de Millenniumdoelen en geactualiseerd in 2015).  

Stichting WellWishes is opgericht in januari 2016, statutair gevestigd in Zwolle (KvK-nummer 

65180348) en heeft de ANBI-status.  

De stichting richt zich in eerste instantie op kleine, inheemse, traditionele agrarische gemeen-

schappen in sub-Sahara Afrika (d.w.z. landen rond de evenaar en ten zuiden van de Sahara), omdat 

de nood daar nu al het hoogste is en als gevolg klimaatverandering en overbevolking de komende 

decennia ook nog eens sterk zal toenemen. 

 

2. ACHTERGRONDEN EN AANLEIDING 

Wereldwijd hebben bijna één miljard mensen onvoldoende schoon drinkwater. Dit zorgt voor 

ernstige gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en infecties. Ook moeten miljoenen mensen het 

nog altijd stellen zonder sanitaire voorzieningen.  

In 2002 hebben 189 lidstaten van de Verenigde Naties 8 zogenaamde Millenniumdoelen 

vastgesteld die een einde moeten maken aan extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger in 

de wereld. Eén van de afgesproken millenniumdoelen is: een betere toegang tot veilig drinkwater 

en sanitaire voorzieningen van mensen in ontwikkelingslanden.  

 

2.1. Schoon drinkwater 

Het vaststellen van de Millenniumdoelen heeft zeker effect gehad: sindsdien hebben veel meer 

mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater, met name in de stedelijke gebieden. Op het 

“platteland” van ontwikkelingslanden leeft echter nog steeds een kwart van de bevolking zonder 

veilig drinkwater.  

 In veel gevallen, zoals op het platteland van Sub-Sahara Afrika, een gebied onderaan de 

ontwikkelingsladder, is dit primair een economisch probleem: er is op zich voldoende water in de 

natuur beschikbaar, maar dat zit te diep of te ver weg. Ook is de bron vaak vervuild en uitwerpselen 

van dieren en niet beschikbaar in droge perioden. 

 

 

 

http://www.unmillenniumproject.org/
http://www.un.org/millenniumgoals/


2.2.  Sanitaire voorzieningen 

Het aantal mensen dat toegang heeft tot sanitaire voorzieningen is sinds 2000 eveneens flink 

gestegen, vooral in Azië. De stijging in Sub-Sahara Afrika was slechts 5 procent, van 26 naar 31 

procent. Een kwart van de bevolking in ontwikkelingslanden heeft geen enkele toegang tot 

sanitatie: zij doen hun behoefte in de open lucht, en dat vergroot de kans op diarree, cholera, 

worminfecties, hepatitis en andere ziekten. Vooral plattelandsbevolking moet het zonder sanitatie 

stellen.  

 

3. VISIE 

Vanaf het midden van de 20e eeuw kent Afrika een zeer sterke urbanisatie en als gevolg daarvan 

snel in omvang toenemende stedelijke gebieden. Minder aandacht trekken de uitgestrekte 

afgelegen gebieden, waar nog veel mensen wonen in kleine traditioneel levende, agrarische 

gemeenschappen. Deze gebieden behoren tot de armste van de wereld.  

De vele grote ngo’s die in Afrika een of andere vorm van ontwikkelingshulp bedrijven, richten zich 

vooral op deze nieuwe en omvangrijke stedelijke concentraties. Doordat ze daar met behulp van 

moderne voorzieningen snel veel mensen kunnen voorzien van water en sanitaire voorzieningen, 

leveren hun inspanningen en hun fondsen daar het hoogste rendement.  

Voor kleine gemeenschappen ligt dat veel lastiger, vanwege hun lage inwonersaantallen, hun 

verspreide ligging in een zeer groot zeer gebied met een gebrekkige infrastructuur (en dus hoge 

transportkosten).  Terwijl juist in deze “vergeten gebieden” goede water- en sanitaire faciliteiten 

cruciaal zijn, vanwege de verwachte toenemende droge perioden als gevolg van klimaat- 

veranderingen.  

Omdat vrouwen en kinderen traditioneel voor water zorgen, komen zulke voorzieningen met name 

aan hen ten goede. Nu moeten ze daarvoor vaak grote afstanden lopen met zware jerrycans, gevuld 

met water uit vervuilde en gevaarlijk diepe open bronnen. Een eigen bron dichtbij scheelt hun veel 

tijd en werk en verbetert hun gezondheid, welzijn en veiligheid.   

 

3.1. Doelgroep 

Gegeven het voorgaande wil WellWishes zich primair richten op de “vergeten”, kleine, inheemse, 

traditioneel agrarische woongemeenschappen in de rurale gebieden van Afrika.  

 

3.2. Werkwijze 

WellWishes kan deze kleine gemeenschappen wel voorzien van betaalbaar schoon drinkwater en 

sanitaire voorzieningen door onze unieke aanpak: inzet van lokale boorteams, duurzame middelen, 

eenvoudige, handmatige technieken en lokaal verkrijgbare materialen. En in nauwe samenwerking 

met de lokale gemeenschap en lokale autoriteiten.  

 

4. MISSIE 

WellWishes streeft naar het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen die leven onder 

de armoedegrens in de rurale gebieden van sub-Sahara-Afrika (de donorgebieden). WellWishes 

richt zich daarbij primair op het verbeteren van de zogenaamde WASH-faciliteiten:  

• Goede en goed bereikbare voorzieningen voor schoon drinkwater; 

• Goede en goed bereikbare sanitaire voorzieningen (toiletten, urinoirs en wasgelegenheden); 

• Voorlichting over het belang van hygiëne en de toepassing van hygiënemaatregelen. 



 

5. WERKWIJZE EN RANDVOORWAARDEN 

WellWishes ondersteunt geen individuen, maar alleen concrete projecten van officieel 

geregistreerde lokale organisaties (NGO ’s, CBO ’s of Village Water and Sanitation Users 

Committees) die ten goede komen aan de lokale gemeenschap, in het bijzonder het armste deel 

van de bevolking. De projecten die we ondersteunen moeten: 

• Kleinschalig en niet commercieel zijn; 

• Gebaseerd zijn op initiatieven van lokale gemeenschappen en/of organisaties; 

• De lokale economie stimuleren, dat wil zeggen zoveel mogelijk uitgevoerd door de lokale 

bevolking en de benodigde materialen zoveel mogelijk ingekocht in de regio; 

• Duurzaam zijn op de volgende gebieden: lokaal draagvlak, continuïteit zo goed mogelijk 

gewaarborgd, zo veel mogelijk bescherming natuurlijke leefomgeving; 

• Een bijdrage leveren aan het vergroten van de economische en sociale zelfredzaamheid van de 

lokale bevolking; 

6. Uitgevoerd worden met respect voor de lokale bevolking en de lokale cultuur. 
 

DOELSTELLINGEN 
WellWishes wil de doelen bereiken door middel van: 

• Het oprichten van lokale WASH-teams die met behulp van een eenvoudige technieken en 

lokaal verkrijgbare materialen WASH-faciliteiten kunnen maken, onderhouden en repareren 

voor kleine woongemeenschappen; 

• Het ondersteunen en begeleiden van deze WASH-teams in hun ontwikkeling tot zelfstandig 

bedrijf op technisch en commercieel gebied; 

• Het ondersteunen van de ontwikkeling en productie van de nieuwe boortoren (De WeeWee) 

bij de “Don Bosco Technical School” in Nairobi.     

 Verkoop aan gebruikers wordt door WellWishes Kenya of de Don Bosco organisatie verzorgd; 

• Het ondersteunen van initiatieven uit de lokale gemeenschappen in de donorgebieden bij het 

aanvragen van fondsen voor het realiseren van de beoogde doelstellingen; 

• Het opbouwen en onderhouden van contacten met lokale functionarissen, overheden, ngo’s en 

(potentiële) sponsors die werkzaam zijn in en voor het donorgebied, voor zover dat kan 

bijdragen aan het bereiken van de beoogde doelstellingen. 

 

7. STICHTINGSGEGEVENS EN ORGANISATIE 

Naam: Stichting WellWishes 

Opgericht:  27-01-2016  

Vestigingsadres: Nieuwe Deventerweg75, Zwolle 

Contactadres:  info@wellwishes.nl of Nieuwe Deventerweg 75, 8014AD Zwolle 

E-Mail algemeen: info@wellwishes.nl 

Website: www.wellwishes.nl  

Bankrekening: NL43 SNSB 0928 5935 76, BIC SNSBNL2A  

KvK-nummer:  651 803 48 

RSIN:  8560 09 696 

ANBI-registratie:  verleend vanaf 27 januari 2016 



Voorzitter: FJ (Fred) van Dishoeck, Nieuwe Deventerweg 75, 8014AD Zwolle,  

 +31 38 465 6470, fred@wellwishes.nl 

Secretaris: J(Jeroen) Hiemstra, Gombertstraat 148, 8031MD Zwolle 

 +316 111 218 83, jeroen@wellwishes.nl 

Penningmeester: G (Gerrit) Groenink, Krulmate 66, 8014KD Zwolle 

 +316 279 790 69, gerritg@wellwishes.nl 

WellWishes Kenya (io) : F(Francis) Mulu Nairobi, Kenya 

                                           +254 795 693 423, francis@wellwishes.nl 

 

8. VOORGENOMEN BELEID 2019-2024  

1. Opbouw van de organisatie in Nederland, waaronder:  

a. Ontwikkeling beleid voor korte en lange termijn  

b. Ontwikkeling nieuwe website en ander PR- materiaal 

c. Opbouw relaties met verwante organisaties.  

d. Verbeteringen boorsysteem (WEEWEE) na ervaringen met het gebruik in de praktijk. 

2. Opbouw van de organisatie in Kenia, waaronder: 

a. De aanstelling een stichting in Kenia, die kan optreden als projectuitvoerder en 

projectleider. 

b. Het (her)opbouwen van een aantal lokale WASH-teams; 

c. Het coachen en begeleiden faciliteren van de WASH-teams tot allround WASH-professional. 

3. Ontwikkeling en uitvoering WASH- projecten in Kenia en omliggende landen. 

4. Voorjaar 2020-2024: jaarlijks werkbezoek aan Kenia door 2 bestuursleden met als doel:  

a. Het coachen en faciliteren van de voorbereiders van WellWishes Kenya.  

b. Het onderhouden van de relatie met lokale contactpersonen en instanties; 

c. Monitoring voortgang bestaande projecten; 

d. Contact leggen met potentiële partnerorganisaties (Ngo’s, CBO ’s of VWSUC ’s (Village 

Water and Sanitation Users Committees);  

e. Contact leggen met potentiële partners of opdrachtgevers. 

5. Technische ondersteuning van organisaties die een boorsysteem hebben aangeschaft i.s.m. 

WellWishes Kenya. 

6. Zomer 2021: werkbezoek aan Kenia met de jongerengroep Jambo van de Adventskerk Zwolle-

Zuid die daar vrijwilligerswerk gaan doen bij één van onze partnerorganisaties. 

7. Mogelijkheden onderzoeken voor start/ uitbreiding activiteiten van WW in Mali. 

 

    

 


