
Beleidsplan Stichting Waterprojecten Gambia 

 

Er is op 18 december 2018 een Stichting opgericht. De naam van de Stichting is: “Stichting 

Waterprojecten Gambia”. Met ingang van 1 januari 2019 zal de stichting actief beginnen met het 

werven van donateurs.  

Door een stage periode van twee jongens uit Gambia , bij onze beide bedrijven in Nederland en in 

Duitsland, zijn we met het land en de armoede aldaar in aanraking gekomen. De medewerkers in 

Duitsland hebben toen het plan opgevat om o.a. met onze eigen producten iets voor het land te gaan 

doen. Het was een spontaan initiatief dat we nu door het oprichten van een Stichting een vervolg 

wensen te geven.  

Wagner en DSS hebben afgelopen jaar een dorp in Gambia van drinkwater voorzien. Dat was het 

dorp Brikamading. We hebben onze klanten en leveranciers om bijdragen gevraagd en onze 

medewerkers, in totaal 88 bij beide bedrijven, hebben ook bijgedragen.   

 

Op 15 april 2018 is de drinkwater installatie in het dorp Brikamading feestelijk geopend. Het systeem 

bestaat uit 8 modules, een boorgat van 48 meter diep, een pomp, een watertoren van ca. 7 meter 

hoog met twee 2000 liter tanks en iedere compound heeft een eigen tappunt. Het werk is uitgevoerd 

door de door ons opgeleide mensen uit Gambia, die daar een eigen bedrijf zijn gestart met onze 

hulp. De totale kosten voor  het project inclusief installatie en omheining van de modules, waren ca. 

11.000 euro. Voor dit geld hebben 3000 mensen toegang gekregen tot goed drinkwater.  

Wagner Solar en Dutch Solar Systems zijn zusterbedrijven en maken beide onderdeel uit van het 

Nederlandse bedrijf, Sanderink Holding BV (KVK 06078843). In Duitsland is een Stichting opgericht 

met een A.N.B.I. status en we zouden deze graag  ook door de Nederlandse belasting dienst 

geaccepteerd zien.  

Beleid 

Jaarlijks willen wij met onze Stichting samen met Wagner Solar in Duitsland twee dorpen in Gambia 

van drinkwater voorzien. De drinkwater voorziening is daar ronduit slecht, met als gevolg 

kindersterfte, ziekte , en het steken van veel energie,  vooral van de vrouwen en kinderen,  om 

drinkwater te halen. Ze zijn daar een groot deel van de dag mee bezig. Drinkwater halen is daar een 

vrouwen en/of kindertaak.  

Door goed drinkwater te bieden zal de algemene gezondheid in een dorp verbeteren en zullen de 

vrouwen meer tijd hebben het land te bewerken. Dit komt de voedselvoorziening ten goede.  

Daarnaast kunnen de kinderen naar school gaan, die nu met de vrouwen drinkwater moeten halen. 

Ieder compound in het dorp heeft een stuk grond naast de compound, waar voedsel verbouwt kan 

worden. Het drinkwaterproject zorgt er tevens voor dat de grond bewaterd kan worden. Hier is met 

de aanleg van het drinkwatersysteem rekening mee gehouden.  

 

 



 

Sponsors 

Het zijn van een Stichting met A.N.B.I. status geeft bedrijven en personen de mogelijkheid de donatie 

bij de belasting aan te melden. Wij willen onze klanten en leveranciers vragen om jaarlijks een bedrag 

naar keuze over te maken op onze Stichting rekening. Hiertoe tekenen zij een overeenkomst.  

Tevens willen wij diverse goede doelen stichtingen aanschrijven om steun voor onze projecten te 

vragen.  Hiervoor is het nodig dat wij de Stichting vorm verwerven.  

Selectie van projecten,  

De selectie van onze waterprojecten vindt plaats met de hulp van zogenaamde district hoofden in 

Gambia. Feitelijk heeft ieder dorp dat niet over een eigen gesloten bron beschikt, een drinkwater 

voorziening nodig. Wij starten met dorpen waar de nood het hoogst is. In Brikamading bijvoorbeeld 

loopt de Gambia rivier langs het dorp. Dit was traditioneel de drinkwater voorziening. Door 

bemesting en aanleg van naastliggende rijstvelden (steun project van de U.N.), wordt de rivier erg 

vervuild. Daarnaast zit de Bilharzia parasiet in het rivierwater en zijn door het drinken van dit water 

vele bewoners van Brikamading besmet.  

Verslaglegging; 

Na voltooiing van een project worden alle donateurs middels een nieuwsbrief en onze website op de 

hoogte gesteld van het verloop van het project. Bij ieder project hoort een opleveringsrapport dat op 

de website ter beschikking wordt gesteld.  

Achter liggende gedachte 

Veel bewoners uit West Afrika, ontvluchten de armoede en slechte levensomstandigheden door 

naar Europa te trekken. Zolang de levensomstandigheden niet beter worden, zal dit proces niet 

stoppen. Door de bewoners van Gambia toegang te geven tot goed drinkwater en ze de 

mogelijkheid te bieden dit water ook te gebruiken voor het besproeien van de gewassen, zal de 

welvaart in een dorp toenemen en de neiging om het land te ontvluchten afnemen.  

Wij hopen u hiermee inzicht gegeven te hebben in onze motivatie, de opzet van onze projecten en 

het doel van onze Stichting.  

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op 31-12-2019. De bestuurders ontvangen geen beloning 

voor hun werkzaamheden.   

Met vriendelijke groet, 

Stichting Waterprojecten Gambia 
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