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Kerncijfers 2017

drinkwater 
22.341 personen

basissanitair 
24.229 personen

landbouw 
217 personen

begunstigden in de partnerlanden

werknemers 
72,72 VTE

raad van bestuur 
10 leden

algemene vergadering 
106 leden

partners 
36

met wie?

beheerstructuren

omzet 
€ 5.479.258

financieel

programma's 
€ 4.412.365

bestedingen

drinkwater 
55

basissanitair 
168

landbouw 
18
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Visie | Missie

Protos draagt bij tot de ont wik
keling van de gemeenschappen
in de wereld zodat ze, dankzij 
de sociale en economische 
verbeteringen, zelf in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien, 
hun weerbaarheid verhogen, 
zichzelf kunnen ontwikkelen en 
hun eigen keuzes kunnen maken.

Een sleutelfactor in dit proces is een  
inclusieve en duurzame toegang tot  
water en waterdiensten en 
kwaliteits volle sanering.

Protos versterkt het rechtvaardig, 
duurzaam en participatief 
waterbeheer en watergebruik.

rechtvaardig veronderstelt solidariteit 
onder alle gebruikers, waarbij iedereen 
recht heeft op voldoende water voor 
een gezonde menselijke ontplooiing.

duurzaam streeft ernaar het beschikbare  
water zo goed mogelijk te gebruiken, zonder  
een hypotheek te leggen op de kansen van  
anderen en van het leefmilieu, nu en in de  
toekomst.

participatief vereist de betrokkenheid van 
elk individu, elke gemeenschap en elke lokale 
autoriteit en dit met respect voor de gelijkheid 
en gelijkwaardigheid tussen de geslachten.



In 2017 vierden we dat Protos zich al 40 jaar lang  
inzet om de toegang tot en het beheer van drink
water, basissanitair en water voor de landbouw te 
verbeteren. We kunnen terug  blikken op heel wat 
verwezenlijkingen in die jaren waarin we samen  
met onze partners praktische oplossingen 
bedachten en uit voer den voor rechtvaardig,  
duurzaam en participatief waterbeheer en  
water gebruik.

Ons engagement is in die 40 jaar enkel toe genomen. 
Met een team van 72,72 VTE (Voltijds Equivalent, 
gemiddeld in 2017) medewerkers en actieve samen
werkings verbanden in België, DR Congo, Burundi, 
Oeganda, Mali, Benin, Madagaskar, Ecuador en 
Haïti, dragen we op een pragmatische en effectieve 
wijze bij aan de duurzame ontwikkelings doelstelling 
SDG 6 rond water. SDG 6 wil tegen 2030 toegang 
tot drinkwater en sanitair realiseren voor iedereen. 
Naar aanleiding van onze 40e verjaardag openden 
we op Wereldtoiletdag 40 toiletten, in Benin, Mali 
en Oeganda. De Verenigde Naties becijferden dat 
in deze landen respectievelijk 14, 31 en 19% van de 
bevolking toegang heeft tot basis sanitair. Een toilet 
voor elke inwoner is in deze landen nog een  
heel verre droom.

Met de start van een nieuw 5jarenprogramma 
in 2017 zette Protos koers om innovatieve 
ideeën uit te testen in de praktijk en de lessen 
hiervan te delen met anderen. Protos steunt 
participatieve en innovatieve ontwikkelings
programma’s en samenwerkingsverbanden om 
de toegang, verdeling, valorisatie, het beheer en 
gebruik van water te verbeteren zodat iedereen 
voldoende water heeft voor een gezonde menselijke 
ontplooiing. We kunnen hiervoor rekenen op veel 
partners die hun kennis bij dragen, bijvoorbeeld over 

Voorwoord

nieuwe technologieën, onderzoeksmethoden of 
participatieve processen. We slaan ook steeds  
weer de handen in elkaar met andere ontwikkelings
organisaties om zo veel mogelijk synergieën te  
benutten. Met de steun van velen konden we  
in 2017 46.787 mensen bereiken.

In alles wat we doen leggen we een sterke nadruk 
op duurzaamheid. Protos streeft naar een zo goed 
mogelijk beheer en gebruik van het beschikbare 
water, zonder een hypotheek te leggen op de 
kansen van mensen en het leef  milieu, nu en in de  
toekomst. SDG 6 is hier voor een krachtige drijfveer. 
Met pleitbezorging wil Protos vooral het belang  
be nadrukken van goed beheer.

Er is nog veel werk aan de winkel.  
De VN hebben de periode 20182028 
uitgeroepen tot ‘International Decade 
for Action: Water for Sustainable  
Development’ en plaatst SDG 6 extra 

in de schijnwerpers. De VN motiveert dat als volgt: 
“Gebruik en beheer van water zijn bepalend voor 
conflict en vrede, voor armoede en groei. Mensen 
zonder toegang tot water worden gemakkelijker ziek 
en leven in onwaardige omstandigheden”. Naast 
SDG 6 draagt Protos ook bij aan de realisatie van 
andere SDG's: je vindt de icoontjes terug bij de  
betreffende tekst.

Protos kan een verschil maken. Dank aan iedereen 
die bijdraagt om dit te verwezenlijken.

Antonique Koning Vincent Volckaert 
Voorzitter  Directeur

Protos kan een verschil maken
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Over de aanpak en de inhoud van dit verslag

Wat je leest in dit jaarverslag is opnieuw afgestemd 
met de voornaamste doelgroepen van dit verslag: 
de extern betrokkenen, de achterban en de mede
werkers van Protos (GRI 10240). De extern betrok
kenen vind je terug in de lijst van donoren, partners 
en sponsors op p. 36 en 37. De achterban zijn de 
leden van de Algemene Vergadering, de Raad van 
Bestuur en de vrijwilligers. De medewerkers zijn 
zowel die van het hoofd kantoor in Gent als alle 
medewerkers in de 8 landen waar Protos actief is.

In november 2017 werd, na de 1e bevraging begin 
2015, een nieuwe enquête georganiseerd over wat 
de betrokkenen wensen te lezen in het jaarverslag 
van Protos (GRI 10243). De respons bedroeg 77 
deelnemers of 16% van het aangeschreven bestand. 
40% van deze respondenten zijn extern betrokken 
partijen, terwijl 60% de achterban en het personeel 
vertegenwoordigt. De enquête ging over drie  
groepen thema's die een score dienden te  
krijgen (GRI 10243):

	Bij de bevraging in 2015 werden 11 thema's 
als prioritair vastgelegd. Voor welke thema's 
hiervan (max. 3) heb je het minst interesse 
om verder besproken te zien? De 2 thema’s 
die het meest aangeduid werden om niét 
verder te bespreken zijn “het personeelsbeleid 
en opleidingsprofielen binnen Protos” en 
“de directe tewerkstelling bij Protos”.

 Over welk van de 4 thema’s die tot nu toe  
summier behandeld werden, wil je voortaan 
meer lezen? Het winnende thema is de 
“Unique Selling Proposition” van Protos: waarin 
onderscheidt Protos zich “in de markt” t.o.v.  
collega’s? Zie GRI 1022 p. 26.

Grenzen van dit verslag

Het geïntegreerd Protosjaarverslag is opgesteld 
overeenkomstig de nieuwe GRI Standards optie 
Core. GRI staat voor Global Reporting Initiative. 
Core is de verkorte versie aangewezen voor 
kleine en middelgrote organisaties/bedrijven.

Het rapport bestrijkt de activiteiten van de Protos 
groep wereldwijd en de sociale en milieu
indicatoren van alle Protoswerknemers van het 
hoofdkantoor in Gent en de 5 overzeese kantoren  
en bijkantoren in 7 landen in ontwikkeling.

Bepaling van de betrokken partijen en afstemming over de inhoud 
met deze betrokkenen

 Over welk van de 5 thema’s die nog niet 
behandeld werden, wil je voortaan wél 
lezen in het jaarverslag? Het thema met 
de meeste stemmen is “Maatregelen en 
vorming over anticorruptie en fraude”. 
Zie GRI 10216 en GRI 2052 p.28.

De inhoud van dit jaarverslag is aangepast 
volgens deze resultaten (GRI 10244).

Uiteraard blijft de top 5 van thema’s uit de eerste 
bevraging in 2015 behouden:

 Aantal beheerstructuren in oprichting, op leiding 
en functionerend (en in transitie tot een 
autonome en zelfbedruipende structuur).

 Zie kerncijfers op p. 2 en de details op p. 89.

 Toegang tot. Het aantal begunstigden dat in het 
afgelopen jaar toegang kreeg tot drinkwater of 
fatsoenlijke sanitaire voorzieningen, en het 
aantal mensen aan wie water voor landbouw
doeleinden beschikbaar werd gesteld.

 Zie kerncijfers op p. 2 en de details op p. 89.

	Impact op ontwikkeling in ontwikkelings
landen via getuigenissen.

	Capaciteitsversterking van onze partners: 
een essentiële taak van Protos.

 Hoofdstrategieën. Die vind je in de 
kadertekstjes bij de verschillende artikels.

Naast deze gekozen top 5 vind je nog een  
reeks standaard GRIindicatoren: de GRIindex  
op p. 38 maakt je wegwijs.



 

© Dries Moorthamers

 “Ik ben heel erg blij met deze 
verandering, want onze leerlingen hebben 
hierdoor geleerd om properder voor de 
dag te komen. Vroeger hadden ze niet de 
gewoonte om hun handen te wassen. Zelfs 
na het spelen op de speelplaats, hadden 
ze die gewoonte niet. Nu er water op de 
school is, hebben de leerlingen geleerd 
om hun handen te wassen voor ze het 
klaslokaal binnenkomen. En ze kunnen nu 
ook drinkbaar water drinken, want dat 
was er vroeger niet. Toen het water er 
was, waren de kinderen zo enthousiast 
dat ze ermee wilden spelen, zodra het 
buiten warm was. Zelfs als hun handen 
al proper waren, kwamen ze terug naar 
de kraantjes om hun handen nogmaals 
te wassen. We hebben hun enthousiasme 
een beetje moeten intomen, want ze 
verbruikten echt veel water. We hebben hen 
meteen geleerd hoe ze water beter kunnen 
gebruiken, in plaats van het te verspillen.”

Florentine Raharisoa, 
leerkracht in een lagere school in 

Ampitatafika, Madagaskar
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Verjaardag 

In 2017 bestond Protos 40 jaar en dat kwam 
in de aandacht op verschillende momenten. 
Op een feestelijke dag brachten we heel wat 
sympathisanten – waaronder een belangrijke 
vertegenwoordiging van stichtende leden – samen 
om dit te vieren. Ook in onze partnerlanden waren 
er feestelijke activiteiten. Zo huldigden we naar 
aanleiding van Wereldtoiletdag op 19 november 
40 toiletten in. De toegang tot basissanitair blijft 
een grote uitdaging in vele landen in ontwikkeling.

Continu aanpassen

Werken in fragiele staten vergt de nodige 
flexibiliteit en voorzorg om te kunnen blijven 
bouwen aan de zelfredzaamheid van de bevolking. 
In Burundi voerden we lange onderhandelingen 
om toe stemming van de autoriteiten te krijgen 
om onze activiteiten uit te voeren. Soms maakten 
spanningen en onlusten het onmogelijk om het 
terrein op te gaan in DR Congo, en in Mali moeten 
we steeds op onze hoede zijn bij de uitvoering van  
ons programma.

Veiligheid

Recent omschreef een woordvoerder van het 
Belgische leger Mali als het gevaarlijkste land waar 
Belgische militairen actief zijn. Protos werkt al 
vele jaren in Mali en de noden voor drinkwater en 
sanitair blijven er hoog. Maar we zijn ook bezorgd 
over de veiligheid van onze medewerkers en 
partners. We volgen de situatie daarom van heel 
nabij op en grijpen in wanneer nodig. Zo hebben 
we een tijdje geleden ons bijkantoor in Mopti 
gesloten omdat de toestand er te onveilig werd.

2017 in vogelvlucht40 jaar Protos - Inhuldiging toiletten in Mali © Nicolas Réméné Herbebossing speelt een belangrijke rol bij de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering © Piedad Ortiz
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Rampen en klimaat

Ook al zijn we in 2017 grotendeels gespaard 
gebleven van grote rampen in de gebieden waar 
Protos actief is, toch worden de gevolgen van 
de klimaatverandering op vele plaatsen goed 
gevoeld. In Haïti is zelfs meer dan een jaar na 
de orkaan Matthew de situatie nog niet volledig 
genormaliseerd. Maar de klimaatverandering 
zorgt ook voor een grotere onvoorspelbaarheid 
van de regenseizoenen en heeft zo een weerslag 
op de voedselzekerheid voor de bevolking. 
Dit fenomeen treft daarenboven vooral de 
zwakkeren in de samenleving extra hard.

Klimaatvluchtelingen

Klimaatvluchtelingen – of zijn het milieu migranten? 
– zijn mensen die uit hun woon plaats of land 
vluchten omdat zij getroffen zijn door de gevolgen 
van klimaatverandering, veroorzaakt door de 
opwarming van de aarde. De temperatuurstijging 
heeft een grote invloed op de waterhuishouding 
door o.a. droogtes, overstromingen, tropische 
stormen en andere extreme weersomstandigheden.  
Het Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) voorspelt tot 150 miljoen milieumigranten 
in 2050. Het is belangrijk mensen weerbaarder te 
maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. 

Een lagere omzet

2017 was een jaar met een lagere omzet, om 
meerdere redenen. Deels is dit een bewuste keuze:  
we dienden bij de Belgische Ontwikkelings samen
werking een Meerjarenplan in met een lager budget:  
we willen minder afhankelijk worden van deze 
voorname donor. Verder liep de uitvoering in  
Burundi niet zoals gepland. Er was ook vertraging  
bij 2 grote projecten met Europese financiering 
in Mali en DR Congo. Die achterstand wordt 
opgepikt in 2018. Tegelijk werkt Protos hard aan 
de diversificatie van zijn financieringsbronnen: er 
worden heel wat nieuwe projecten geformuleerd 
en voorgelegd aan andere donoren.

Protos bracht in 2017 hierover een brochure uit: 
“Water, klimaat en milieumigraties”.  
Zie protos.ngo ˂ publicaties.

Herbebossing speelt een belangrijke rol bij de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering © Piedad Ortiz 40 jaar Protos – Waterwandeling in Gent © Lut Mathys
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In kaart

Burundi

AVEDEC

Groupe Sectoriel WASH |  
FOBAC

Cluster WASH

FONGIM Diorano WASH | RAN'EAU

UWASNET

De Burundese overheid gaf 
geen toestemming om te 
starten in Ngozi.  
In 2018 kan Protos van start 
gaan in Isale en Bubanza.

Benin

AtacoraDonga | MonoCoffou

13 gemeenten | PNE | 
DEDRAS | URCooPMA

Oeganda

       3 
601 p. 
       1

Lake Albert Catchment 
(noordelijk deel) | River 
Mpanga Catchment

Jese | NRDI (National Resources 
Development Institute) 

DR Congo

        1

CIDRI

Provincie Ituri

  6.860 p. |        1
13.962 p. |        1

AMI (Association Miarintsoa) | 
CNEAGR | FIKRIFAMA

Madagaskar

Toamasina | Atsimondrano en 
Arivominano | Antanifotsy

Mali

regio Mopti | Cercle de Nara en 
Nioro du Sahel | Cercle de Kati 
(Mountougoula) | Bamako

Gemeenten | AMASBIF | COPIDUC |  
PNE | BESSE | ADECB | KARED | 
CEPAP | CESPEEDA | AFAD |  
Action Mopti | Practica Foundation 

6.400 p. |        35
7.575 p. |        61

In kaart

Groupe Sectorielle Eau, Hygiène 
et Assainissement | CANEA

4.750 p. |        10
1.947 p. |        106
   217 p. |        8



ODRINO | ITECA | CBVRMED

Haïti

Moustiques | Belladère 

CLOCSAS 

COEH | CLIO | PEPA 

België

Inhoudelijke en technische 
ondersteuning landenkantoren | 
pleitbezorging | kennisuitwisseling 
en beheer | externe relaties en 
communicatie | netwerking | 
fondsenwerving | administratief en 
financieel beheer| bewustmaking 
watergebruik en watergedrag.

Djapo | Ecolife | VVSG | 
Vlakwa/VITO |  
4 gemeenten (Roeselare, 
Bierbeek, Kortrijk, Merelbeke)

Ecuador

1.575 p. |        1

Protos EC | Ayuda en Acción | CEFODI |     
APROCA | APROCAM en APROCAR  
(associaties van cacaoboeren) |  
UOPROCAE | Provincie OostVlaanderen

Muisne | Atacames | Rioverde 
(provincie Esmeraldas)

Drinkwaterleiding in opbouw in Mahagi, DR Congo  

   © Hannelore Martens

Zie p. 36

2

2.756 p. |        4
144 p.
      7

Aantal personen dat toegang kreeg tot:
drinkwater
betere sanitaire voorzieningen en hygiëne
water voor landbouw

Aantal beheerstructuren

Lokale partners

Netwerken voor kennisuitwisseling & 
pleitbezorging
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Het gemeenschappelijk opvolgingsprogramma 
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en 
UNICEF volgt sinds 1990 de vorderingen op op 
het gebied van drinkwatervoorziening, hygiëne 
en sanitaire voorzieningen. Het meest recente 
rapport van dit Joint Monitoring Programme (JMP) 
dateert van eind 2017 en bevat cijfers over 2015.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(Sustainable Development Goals), of SDG’s met 
specifiek SDG 6 rond schoon water en sanitair, 
vormen de leidraad. SDG 6 streeft tegen 2030 
naar een universele en gelijke toegang tot ‘veilig 
beheerde diensten voor drinkwater, sanitair 
en hygiëne’. Dit houdt bijkomende eisen in ten 
opzichte van de Millenniumdoelstellingen: het 
drinkwater moet aan huis ter beschikking zijn, vrij 
zijn van besmetting en continu beschikbaar. Op het 
gebied van sanitatie staat een einde maken aan 
open defecatie expliciet voorop. Het ruimen van 
de latrines, het weg voeren en behandelen van de 
uitwerpselen horen bij een ‘veilig beheerde dienst’.

Enkele cijfers over…
	Drinkwater: 71% van de totale wereldbevolking 
of 5,2 miljard mensen maken gebruik van een veilig 
beheerde dienst voor drinkwater. 844 miljoen 
mensen hebben nog steeds geen toegang tot een 
elementaire dienstverlening: ze zijn langer dan een 
half uur onderweg om drinkwater te halen, of het 
water komt uit een bron waar bijvoorbeeld ook 
dieren uit drinken of de mensen gebruiken opper
vlaktewater om te drinken.

	Sanitaire voorzieningen: Amper 39% van de 
wereldbevolking kan gebruik maken van een veilig 
beheerde dienst voor sanitatie, dit zijn 2,9 miljard 
mensen. 32% van de wereld – 2,3 miljard mensen – 
deelt zijn toilet met andere huishoudens of gebruikt 
bijvoorbeeld een simpel gat in de grond. Nog steeds 
doen 892 miljoen mensen hun behoefte in de 
openlucht.
	Hygiëne: Er is nog een groot gebrek aan 
gegevens over hygiëne – ‘hygiëne’ werd voor het 
eerst gemeten –, maar in de Minst Ontwikkelde 
Landen beschikt slechts 27% van de bevolking over 
de mogelijkheid om de handen te wassen met zeep 
en water.

Veel landen in ontwikkeling en zeker de landen waar 
Protos actief is, staan nog onderaan de service
ladder. Protos staat volledig achter de criteria die 
de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert en zet 
in al zijn programma’s al jaren in op een goed en 
duurzaam beheer van de drinkwater of de sanitaire 
voorziening. Het gaat immers om veel meer dan de 
constructie van systemen. Protos betrekt alle  
partijen bij het beheer. Dit zijn in de eerste plaats 
de gemeenten die de verantwoordelijkheid 
dragen voor bouw, beheer en onderhoud van de 
systemen. Daarnaast zijn er de lokale organisaties 
of privé partners die ingeschakeld worden voor 
sensibilisering rond bijvoorbeeld hygiëne en 
voor onderhoud en reparaties. Minstens even 
belangrijk zijn de eindgebruikers. Zij verenigen 
zich in drink watercomités die de bijdragen innen, 
de boekhouding doen en reparaties bestellen 
en opvolgen. De financiële bijdrage die aan de 
eindgebruikers wordt gevraagd, moet de comités 
of gemeenten in staat stellen wisselstukken te 
kopen voor reparaties, een private hersteller in te 
schakelen of dient om iemand die een waterpunt 

uitbaat gedurende enkele uren per dag een  
vergoeding te geven.

Voor de sanitaire voorzieningen is het cruciaal dat er 
niet enkel latrines gebouwd worden. Een belangrijke 
eerste stap is sensibilisering rond goede hygiënische 
gewoonten en het verband met gezondheid. Als elke 
betrokkene gemotiveerd is, is echte verandering  
mogelijk. Er moet ook gewerkt worden aan de 
volledige cyclus die gaat van ruimen van de latrines,  
over wegvoeren en behandelen van het slib uit de 
latrines. Zo wordt het mogelijk de nutriënten veilig  
te hergebruiken in de landbouw.

Lokale succesverhalen krijgen navolging… Protos 
bepleit daarom ook met zijn partners de aanpak 
voor een duurzaam beheer bij de hogere overheden  
van elk land.

Dit jaarverslag licht enkele praktijkvoorbeelden 
rond goed beheer toe.

Veilig beheerde diensten voor drinkwater en sanitair

Protos wereldwijd

Meer is te vinden op www.protos.ngo
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Water is een vrouwenzaak

Mali  
Madonga, een gemeente in de Cercle de Nioro, in 
het westen van Mali. Water wordt hier beheerd 
door een vereniging van drinkwatergebruikers. 
Zowel mannen als vrouwen zijn lid en de organisatie 
is een voorbeeld van goed beheer. Elk lid neemt zijn  
verantwoordelijkheid, de boekhouding is trans
parant en nauwkeurig en de opbrengsten uit de 
verkoop van drinkwater worden gebruikt om 
pannes te repareren. Water is altijd beschikbaar 
en bovendien is het van een goede kwaliteit. De 
gebruikers zijn erg tevreden. Protos werkt in deze  
streek al sinds 2014 aan een meer duurzame  
drink watervoorziening.

De rol van de vrouwen is cruciaal. In 2017 werd in 
opdracht van Protos een film gemaakt die vrouwen 

aan het woord laat over successen en uitdagingen 
in het beheer. De film is een warme oproep aan alle 
vrouwen in Mali om mee in het beheer van water 
te stappen, want water is vooral een vrouwenzaak.

Enkele getuigenissen spreken voor zich.

Kadiatou N’Diaye is verantwoordelijke voor een 
drinkwaterpunt in Madonga: “Dit werk betekent 
heel wat voor mij, het veranderde veel in mijn 
leven. Vrouwen kunnen goed samenwerken, 
vroeger dachten ze dat dit mannenwerk was. Ik 
ben blij te zien dat mijn vrienden en familie geen 
problemen meer hebben om aan drinkwater te 
geraken. Het water is ook goedkoper geworden 
en voor mij is dit werk een bron van inkomsten.”

Koudédjia Sampy is verantwoordelijk voor de 
hygiëne rond verschillende drinkwaterpunten: 
“Ik waak erover dat alle gebruikers zorgzaam 
omspringen met het drinkwaterpunt. Ik let er ook  
op dat er geen water verspild wordt. Ik doe dit werk  
graag, water is immers belangrijk. Een vrouw 
kan haar werk niet doen zonder water.”

Kebé Ouley is voorzitster van het beheercomité 
voor drinkwater in Mounia Ouolof: “Ik zie er op toe 
dat iedereen water kan krijgen zonder onenigheid. 
Overleg met de gebruikers is belangrijk, er zijn  
dan ook geen speciale problemen. Ik doe erg 
mijn best en ben heel geëngageerd. De mannen 
laten ons dit werk doen en respecteren het dat 
de vrouwen mij verkozen voor deze functie.”

Bekijk ‘Water, een vrouwenzaak’ op 
protos.ngo < publicaties < video’s

Drinkwaterpunt met handpomp in Arefounda, Mali © Protos

Protos is actief in een beperkt aantal landen, waar gebrek aan toegang tot water en een 
slechte dienstverlening factoren van onderontwikkeling zijn. We ondersteunen er concrete 
projecten maar vooral ook de processen om tot een goed waterbeheer te komen. Dit gebeurt 
in samenwerking met lokale ngo’s, gebruikersorganisaties, plaatselijke overheden en regionale 
staatsdiensten. Protos benadert water binnen de volledige context van een gemeenschap 
of een gebied, want water is slechts één van de vele domeinen van ontwikkeling.

22.341
personen kregen toegang tot



LOKAAL BOUWHEERSCHAP  Protos kiest 
ervoor om de toekomstige eigenaar van 
de waterinfrastructuur van meet af aan als 
‘bouwheer’ te beschouwen. De bouwheer 
heeft het beslissingsrecht over de planning, 
het type investering, de financiering, de 
aanwerving van een studiebureau of aannemer, 
het beheer,… De bouwheer moet het volledige 
proces sturen. Protos begeleidt hem daarin.

De rol van de gemeenten 

Benin
Protos zette de voorbije jaren sterk in op 
capaciteits versterking van de lokale overheden. 
Zij zijn immers verantwoordelijk voor de 
dienst verlening rond drinkwater en sanitaire 
voorzieningen. Recente evoluties maken de rol 
van de gemeenten onduidelijk en onzeker.

Na de wet van 1999 op de decentralisatie in 
Benin, werden gemeenten opgericht met een 
wel omschreven rol en opdracht. Elke gemeente  
moet een ontwikkelingsplan opstellen en 
uit voeren, in lijn met de nationale beleidskeuzes. 
De plannen voor water, hygiëne en sanitaire 
voorzieningen maken hier deel van uit en 
volgen de sectorstrategieën en de nationale 
richtlijnen. De gemeente kan een beroep doen 
op technische bijstand van de nationale overheid 
of zelf technische diensten oprichten. Ze heeft 
het bouwheerschap over de werken, en kan 
taken delegeren, of werken in onderaanneming 
of concessie doorgeven. Specifiek voor water en 
sanitatie is de gemeente verantwoordelijk voor:
• de infrastructuurwerken voor water,
• de drinkwatervoorziening en distributie,
• de opvang en behandeling van afvalwater,
• het waken over de hygiëne en de volks  gezondheid.

Van bij het begin van de decentralisatie begeleidt 
Protos vooral landelijke gemeenten om volwaardig 
de rol van bouwheer/eigenaar op te nemen. 
Protos ondersteunt hen bij het beleid, de planning, 
de uitvoering en het beheer van de werken.

Dat werpt vruchten af: de lokale overheden 
met wie Protos werkte, hebben nu de meeste 
aspecten onder de knie, ook al verlopen het 
beheer en onderhoud nog niet optimaal. 
Voor zijn aanpak krijgt Protos erkenning van 
andere actoren uit de watersector in Benin.

In 2016 richtte de Beninse overheid een 
Nationaal Agentschap voor Drinkwater
voorziening in Landelijk Gebied op, met als 
doelstelling dat in 2021 elke Beninse burger 
algehele toegang tot drinkwater heeft.

De opdracht voor dit Agentschap dat onder 
voogdijschap van de president valt, luidt: 
infrastructuurwerken voor drinkwater in landelijk 
gebied plannen, laten uitvoeren en opvolgen.

Het is nu dus de enige overheidsstructuur die 
het beleid en de strategie voor drinkwater
voorzieningen in landelijk gebied kan uitvoeren.

Voor de gemeenten is het nu niet meer duidelijk 
welke rol ze nog hebben in drinkwatervoor ziening. 
Het Agentschap is nog niet echt operationeel, maar 
er is wel al geknipt in het budget van de huidige  
staatsdiensten die de gemeenten ondersteunen. 
Protos volgt de evolutie op de voet en zal zich  
beraden over de wijze waarop het eventueel zijn  
interventies moet bijsturen.
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Een goed beheer maakt 
het verschil
Benin 
14 nieuwe waterpunten inrichten en er 6 herstel
len in de gemeenten Boukombé, Cobly, Matéri, 
en Tanguiéta, samen goed voor 65 dorpen in het 
noordwesten van Benin, dat is de opdracht van het 
onderdeel drinkwater binnen het project AMSANA.

19 waterpunten zijn intussen operationeel en 
voorzien van een nietgemotoriseerde pomp, één 
boring leverde geen resultaat op. 4.750 mensen 
kregen toegang tot drinkwater. Gemiddeld is de 
dienstverlening jaarlijks nu 52 dagen onderbroken 
per pomp wegens een zware panne, dat is een 
duidelijke verbetering ten opzichte van de 201 dagen  
eind 2015. En het overtreft de doelstelling die 
streefde naar maximaal 90 dagen onderbreking. 
Uiteindelijk blijft het doel uiteraard 0 dagen.

De nauwe en continue opvolging door de gemeenten 
werpt dus vruchten af. Ook het toezicht door de  
vereniging van drinkwatergebruikers draagt bij tot  
het goede resultaat. Vertegenwoordigers van deze  
vereniging en van de private sector overleggen  
geregeld op uitnodiging van de gemeente en volgen  
de financiën op.

Een goed beheer is onontbeerlijk om de drinkwater
systemen duurzaam te maken. In de 4 gemeenten 
waar Protos nu werkt, wordt 94% van de systemen 
op een professionele wijze beheerd. En ook niet 
onbelangrijk: de deelname van vrouwen in het  
beheer steeg met 10% tot 34%.

 Drinkwaterpunt met voetpomp in Kérou, Benin © Zoë Parton



GENDER EN INCLUSIE  Bij waterschaarste krijgen 
vrouwen en kansarme groepen snel te maken met 
uitsluiting. In een inclusieve aanpak krijgen hun 
ervaringen en verwachtingen een plaats in de planning 
en de uitvoering van de programma’s, maar ook in het 
beleid. Dit verhoogt niet alleen de duurzaamheid van 
de programma’s, maar promoot ook gelijkwaardigheid 
binnen organisaties, gemeenschappen en families.14  |  Protos Jaarverslag 2017

Ecuador
CENAGRAP, het centrum voor het beheer van 
meer dan 100 rurale drinkwatersystemen in 
het kanton Cañar, in het midden van Ecuador, 
vierde in juni 2017 zijn 15e verjaardag.

CENAGRAP ontstond in 2002 als een overkoepe
lende organisatie voor 15 drinkwatercomités.  
Het is een zogenaamde communautairpublieke 
tweedelijnsstructuur en het resultaat van een 
succesvolle samenwerking tussen onze lokale  
partner CEDIR, de gemeente Cañar, en Protos. 
Vandaag zijn maar liefst 121 drinkwater comités 
aangesloten bij CENAGRAP. Zij dragen zelf een 
belangrijk deel van de werkingsmiddelen, 
daarnaast is er ook financiering door de 
gemeente Cañar.

De organisatie is een toonbeeld in Ecuador voor 
duurzaam beheer van drinkwater systemen. Meer 
dan 30.000 gebruikers plukken de vruchten van de 
geoliede werking van CENAGRAP, dat onder meer 
over een laboratorium beschikt voor de analyse van 
de waterkwaliteit van de drinkwatersystemen.

CENAGRAP krijgt uit nog meer hoeken een mooie 
erkenning. Het centrum ontving intussen ook de 
Premio Latinoamérica Verde, de LatijnsAmerikaanse 
‘Green Award’. En de Banco Interamericano de 
Desarrollo – de InterAmerikaanse Ontwikkelings
bank – heeft een studie opgezet naar beheermodel
len voor drink watersystemen. CENAGRAP zal  
gebruikt worden als een voorbeeldmodel voor veel  
LatijnsAmerikaanse gemeenten.

Haïti
Sensibilisering motiveert vrouwen om mee te  
stappen in de activiteiten voor ontwikkeling. 
ITECA is de nieuwe partner van Protos in het 
Centraal Plateau en doet vooral aan sensibilisering. 
ITECA vormt ook vrouwengroepen en brengt hen 
onderling in contact. Er is nog veel werk vóór de  
vrouwen beter vertegenwoordigd zullen zijn 
in alle maatschappelijke structuren en ook 
verantwoordelijkheid opnemen, maar er komt  
beweging in.

In Belladère zijn de vrouwen vooral actief in de  
comités voor drinkwaterbeheer, omdat zij 
meestal verantwoordelijk zijn voor de drinkwater
voorziening. Meer dan 1 op 3 leden van die 
comités is een vrouw en het drinkwatercomité 
in Belladère wordt voorgezeten door een 
vrouw. Ook bij de andere lokale structuren voor 
ontwikkeling geraken vrouwen meer betrokken.

Vrouwen zijn ook zeer actief in het beschermen van 
bodem en hellingen tegen erosie en in het beheer 
van de watervoorraden: de groepen die hieraan 
meewerken bestaan voor de helft uit vrouwen.  
In het beheer van water voor de landbouw en in  
de boerengroepen voor irrigatie zijn de vrouwen  
dan weer de grote afwezigen.

15 jaar duurzaam drinkwaterbeheer in Cañar

Meer vrouwen in het beheer

Elke gemeente stuurde een delegatie naar de viering van CENAGRAP © Katrien Van Hooydonk



Deelnemers aan de Algemene Vergadering voor Water User Associations © Hannelore Martens

GLOCALISATIE  Protos geeft de watergebruikers 
en beheerders een stem in de gemeentelijke en 
provinciale debatten, en draagt hun voorstellen tot de 
verbetering van het waterbeheer uit tot op nationaal 
en internationaal niveau. Ook omgekeerd vertaalt 
Protos de nationale beslissingen en voorstellen 
naar de lokale watergebruikers en beheerders. 
Protos noemt deze wisselwerking glocalisatie.
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In het district Kamwenge, in de gemeenten 
Nyabbani, Kanara en Mahyoro, ondersteunt JESE  
in samenwerking met Protos sinds vijf jaar de  
Water User Associations (WUA’s), dat zijn water
gebruikersverenigingen die op bovenlokaal niveau 
werken. De WUA’s zijn nu vrij zelfstandig, ze houden 
toezicht op en bieden ondersteuning aan de lokale 
watergebruikerscomités, bijvoorbeeld bij reparaties.  
De WUA’s werken aan 2 belangrijke doelen: een 
verbeterde werking van de waterpunten, zodat met  
de vergoedingen reparaties uitgevoerd kunnen 
worden; en de WUA’s willen de noden van hun 
watercomités bepleiten op districtsniveau.

JESE en Protos vormden de WUA’s in planning, 
financieel beheer, monitoring van gegevens en 
rapportage. Ook namen leden van de WUA’s deel 
aan het coördinatieoverleg ‘water en sanitair’ 
op districtsniveau, waar ze goede praktijken 
voor de bescherming van waterbronnen konden 
voorstellen. De aanleg van infiltratiegeulen aan 
de stroomopwaartse zijde van waterbronnen, 
bijvoorbeeld, voorkomt het opdrogen van 
de waterbron. Andere praktijkmensen uit de 
sector nemen deze aanpak voor de bescherming 
van waterbronnen intussen over.

Watergebruikersverenigingen naar een hoger niveau

Oeganda

Sinds kort bestaat er een nieuw beleidskader voor 
het beheer van landelijke watervoorzienings
systemen op subcountyniveau, bekend als de Sub 
County Water Supply and Sanitation Board (SWSSB). 
Het idee is om van een vrijwillig beheersysteem 
zoals de WUA’s over te stappen naar een meer 
professioneel systeem dat ter verantwoording kan 
worden geroepen. JESE en Protos ondersteunen 
de WUA's bij deze overgang, ze riepen hulp in om 
de richtlijnen klaar en duidelijk uit te leggen zodat 
elke WUA weet wat verwacht wordt. Zo is er de 
vereiste dat de verantwoordelijke van de subcounty 
het financieel beheer opneemt en dat een speci
ale rekening wordt geopend waarop de bijdragen 
en de subsidies van het district gestort worden.

Toch blijven er nog uitdagingen. Zo zijn de gemeen
schappen soms maar matig ge motiveerd om te 
betalen voor water. En voor de landelijke drink
water voorzieningen zal deze omvorming niet vanzelf 
verlopen. Hun beheer verloopt altijd al moeizamer, 
onder meer door dat de systemen verder uit elkaar 
liggen en minder rendabel zijn dan een waterleiding    
systeem in de stad.

JESE en Protos werken de komende jaren verder aan 
de capaciteitsversterking van de WUA's, in hun  
omvorming tot SWSSB.



DR Congo 
In het provinciestadje Mahagi, helemaal in het 
noordoosten, bouwden Protos en CIDRI een drink
watersysteem begin jaren 1990, toen voor ongeveer 
14.000 mensen. Door onder meer de terugkeer  
van vluchtelingen na diverse oorlogen in de regio,  
de bouw van een universiteit en, inderdaad ook, 
de beschikbaar heid van een drinkwatersysteem is 
Mahagi een trekpleister en wonen er in de wijken  
die van leidingwater voorzien zijn, ondertussen  
meer dan 80.000 mensen. 

Met de (technische) ondersteuning van Protos en 
MISEREOR, legde onze partner CIDRI een tweede 
toevoerlijn aan die extra debiet naar de stad brengt 
en het nijpend tekort aan water voor een deel 

verhelpt. De lokale bevolking leverde een bijdrage 
waar mogelijk, ze hielp bij het graven van de sleuven  
over een afstand van vele kilometers, bij het aan
dragen van de materialen. De mensen leverden 
ook een financiële bijdrage. Ieder gezin dat al water 
heeft, betaalt een kleine solidariteitsbijdrage en 
elk gezin dat als nieuwe gebruiker water zal krijgen, 
betaalt ook een contributie. Zo eigent de lokale 
bevolking zich het project toe en zal ze naderhand 
instaan voor beheer en onderhoud van het systeem.

De bevolking als eigenaar van haar drinkwatersysteem

De inwoners van Mahagi steken de handen uit de mouwen voor de drinkwatervoorziening © CIDRI

Elk speelt zijn rol

DR Congo 
Om een drinkwatersysteem te laten functioneren  
over een langere periode, zet Protos volop in op  
de vorming van beheercomités. Zij innen de  
gebruikersbijdragen, coördineren herstellingswerken 
bij pannes en dragen zorg voor hygiëne rond 
de tap punten. Protos organiseert ook geregeld 
uitwisselingen tussen de beheercomités in Ituri,  
de provincie waar Protos met zijn partner CIDRI  
14 drink watersystemen aanlegde. De ontmoetingen  
zijn nodig om ervaringen te delen en werkbare  
oplossingen te leren kennen.

Sinds kort is er nog meer mogelijkheid tot 
uitwisseling. Een nieuwe waterwet in DR Congo 
geeft de comités erkenning en regelt hoe de 
verschillende partijen in de watersector hun rol 
moeten opnemen. Daarom organiseerde Protos 
een sectorontmoeting op provinciaal niveau waar 
een delegatie van de drinkwaterbeheercomités 
met de lokale, regionale en provinciale overheden 
in overleg kunnen gaan. Dankzij de samenwerking 
met onze partner CIDRI kunnen we een voor
trekkersrol opnemen, en zo voor de provincie Ituri 
en haar bewoners een concrete stap zetten naar 
een meer duurzaam en participatief beheer.

CAPACITEITSVERSTERKING  Door de decentralisa
tie die veel ontwikkelingslanden doormaken, moeten 
de gemeenten zelf o.m. de watervoorziening en irri
gatie beheren. Veel overheden hebben echter nog 
te weinig ervaring; Protos ondersteunt hen bij deze 
opdracht. Ook bij drinkwatercomités, boerenorganisa
ties, lokale ngo’s, staatsdiensten en de lokale private 
sector werkt Protos aan deze capaciteitsversterking: ze 
gebeurt door vormingen, uitwisselingen, begeleiding,...



sanitaire voorzieningen & hygiëne

24.229
personen kregen toegang tot

Ruimingsdienst in Toamasina, Madagaskar © Dries Moorthamers

Onveilige sanitaire voorzieningen en slechte hygiënische gewoonten thuis of in de buurt van een 
drinkwaterbron kunnen tot besmetting en ziektes leiden. Protos kiest voor een aanpak waarbij 
gedragsverandering centraal staat. Onze lokale partners promoten en geven vorming over 
hygiënische gewoonten zoals het systematisch gebruiken van een latrine, handen wassen, en 
proper drinkwater halen en op de juiste manier bewaren. Soms bouwen we latrines, maar vaak 
proberen we veeleer de vraag naar sanitaire voorzieningen in gemeenschappen te stimuleren 
en lokale bedrijfjes te ondersteunen om die vraag te beantwoorden. Verder begeleiden we 
lokale overheden om hun verantwoordelijkheden inzake sanitaire voorzieningen op te nemen.
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De sanitatieketen sluiten

Madagaskar 
In Toamasina, de 2e grootste stad in Madagaskar, 
werkt Protos al enkele jaren aan de verbetering van 
de hygiënische omstandigheden, met de bedoeling 
de ‘sanitatieketen’ te kunnen sluiten. De schakels 
in de sanitatieketen zijn de bouw van latrines, het 
ruimen en het wegvoeren van de inhoud, het behan
delen van de uit werp selen, en het hergebruik als  
meststof.

Een ruime meerderheid van de 300.000 inwoners 
heeft een latrine, meestal met een gewone put. Als 
die moet geleegd worden, gebeurt dat veelal met 
een emmer of een schop. Aangepast materiaal  
en hygiëne zijn ver te zoeken… De uitwerpselen 
worden gewoon ondergegraven op de koertjes, wat 
voor besmetting van het grondwater zorgt. En dat 
grondwater wordt opgepompt als drinkwater... 
Bovendien maken overstromingen het risico op 
diarree of cholera alleen maar groter. Protos werkt  

nu – na een periode van vooral het bouwen van 
latrines – vooral op 2 andere aspecten in de  
sanitatieketen: een private ruimingsdienst met de 
naam Impact en een zuiveringsstation voor het  
opgehaalde slib.

Impact telt 3 werknemers en naargelang de nood 
zijn er 4 tot 6 dagarbeiders actief. Het bedrijf is uit
gerust met een manuele en een gemotoriseerde 
pomp en vaten van 50l en van 1m³. Voor het vervoer 
naar het zuiverings station is er een motor met 
aanhang wagen en een tractor die tot 5 ton kan 
trekken. Protos be geleidt Impact en volgt de activi
teiten op. Het bedrijf was snel financieel onafhan
kelijk en solvabel. In 2017 bediende Impact 500 
families, goed voor 750m³ opgehaald, weggevoerd 
en behandeld slib. Heel belangrijk is dat de hygiëni
sche en veiligheidsnormen gerespecteerd worden 
en dat dankzij aan gepast materiaal alle gezinnen 
met eender welke latrine kunnen geholpen worden.

Het zuiveringsstation begon te werken midden  
2016. Het ligt op 12 km van het centrum 
en bestaat uit 6 droogbedden waarin twee 
rietsoorten zijn aangeplant. Rond de rietwortels 
ontwikkelen zich grote concentraties bacteriën 
die de afvalstoffen afbreken. Er zijn permanent 4 
droogbedden gevuld, terwijl de 2 andere geleegd  
worden. Als de rietplanten zich hersteld hebben, 
kan een nieuwe cyclus starten. Het zuiveringsstation 
heeft een capaciteit van 1200m³ te behandelen  
slib per jaar.

In de toekomst moet de ruimingsdienst Impact 
kunnen groeien qua capaciteit/volume en zijn 
dienst verlening uitbreiden, naar bijvoorbeeld de 
bouw van latrines. De stad moet een beheer plan 
opmaken voor het zuiveringsstation en onderzoeken 
of ze het beheer ook aan Impact kan uitbesteden. 
Tot slot is het de bedoeling dat de verkregen 
biomassa als meststof kan gebruikt worden.



Mali 
Elke dinsdag is het ‘dag van de gezondheid & 
hygiëne’ in Keibane Soninké, een dorp van een 
kleine 3000 inwoners, in het westen van Mali aan 
de grens met Mauretanië. De vrouwen maken de 
straten en de koertjes schoon, de jongens laden 
het vuil op een kar. Dat gebeurt in een uitgelaten 
ambiance, maar het is hard werken, want mens en 
dier leven hier dicht op elkaar en dat zorgt voor 
heel wat vuil. Keibane Soninké is 1 van de dorpen 
waar Protos met enkele lokale sociale organisaties 
werkt rond ATPC. ATPC staat voor Assainissement 
Total Piloté par la Communauté: een methode 
waarbij de hele gemeenschap zich engageert om 
de sanitaire toestand te verbeteren. Het doel is een 
statuut ‘halt aan ontlasting in open lucht’ te krijgen. 

In een eerste fase staat bewustmaking centraal, 
animatoren brengen met alle inwoners de situatie – 
letterlijk – in kaart: waar is het vuil, waar gaan de  
meeste mensen zich ontlasten, hoe beïnvloedt dat  
je leven,… Animatoren brengen toneeltjes die 
bijvoorbeeld tonen dat je handen ziektekiemen 
kunnen doorgeven. De mensen worden dan 
aan gemoedigd een meer hygiënische levensstijl 
aan te nemen – handen wassen bij het koken, na 
toiletbezoek en voor het eten, drinkwater veilig 
bewaren, en vooral: latrines bouwen én ze ook  
gebruiken.

De gezondheid van vooral kinderen ging er in 
Keibane Soninké alvast op vooruit, er zijn duidelijk 
minder gevallen van diarree. Dat stimuleert om 
de latrines te gebruiken en iedereen te overhalen 
er ook een te bouwen. De latrines zijn hier stevig 
en hebben een betonnen vloerplaat. Dit is een 
vrij duurzame constructie, maar ze heeft haar 
prijskaartje. Soms moet een gezin een dier verkopen 

om voldoende geld te hebben of verwachten 
armere gezinnen dat de ngo’s hun het materiaal 
zullen geven, maar bij ATPC is het net de bedoeling 
dat de mensen zelf engagement opnemen.

De ‘bosjes’ blijven ondanks de inspanningen nog 
in gebruik, en daar zijn meerder verklaringen voor. 
De macht der gewoonte is heel sterk: waarom je 
gewoonten veranderen als het al generaties lang zo 
gebeurt? Men reserveert ook altijd een latrine enkel 
voor de ouderen en niet elke familie kan zich de 
bouw van 2 latrines veroorloven... In dorpen waar 
veeteelt de voornaamste activiteit is, trekken de  
mannen lange periodes weg met hun kudde, op 
zoek naar graasland. Daardoor zien de inwoners 
vaak het nut niet in van een vaste latrine.

Er zijn ook elementen die ontlasting in de open lucht 
helpen verbannen. De bevolkingstoename en de 

ontbossing maken dat mensen zich meer bekeken 
voelen en almaar verder moeten gaan om hun 
behoefte te doen. Een latrine biedt hiervoor een  
oplossing.

De komst van radio en televisie werkt eveneens 
motiverend, omdat sensibiliserende spotjes tonen 
hoe het anders kan. In dit grensgebied brengen 
passerende seizoensmigranten ook andere 
gewoonten mee. Het financiële obstakel kan 
wegvallen dankzij het geld dat migranten naar huis 
sturen. En migranten die terugkeren, bouwen soms 
meer duurzame huizen met latrines bij hun huis,  
wat navolging wekt.

Werken aan betere hygiënische omstandigheden 
en gewoonten vraagt dus veel inzicht in lokale 
gebruiken en in alle factoren die mensen 
aanmoedigen of hinderen om latrines te bouwen.

Een verhaal met wisselend succes
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 Een ruimer, klaar voor vertrek, in Bamako, Mali © Protos
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Mali 
“Voor elk ruimingswerk van je latrine, bel het call
center Allô Vidange!” Dat is de boodschap voor elke 
inwoner van de Malinese hoofdstad Bamako, waar 
dit callcenter in november 2017 van start ging.

Het callcenter past in een ruimer project dat de 
bouw van meer latrines mogelijk maakte en de 
dienstverlening voor het ruimen van de latrines  
professionaliseerde. Uiteindelijk zullen de levens
omstandigheden van de inwoners, zeker op het vlak  
van hygiëne, sterk verbeteren.

In Bamako, en in het bijzonder in Commune I en 
Commune IV waar Protos sinds 2007 werkt, laat 

de hygiënische toestand immers meer dan te 
wensen over. Maar er komt verbetering door het 
werk dat Protos met zijn partners verzette: na 
een periode van sensibilisering, volgde de bouw 
van latrines, het opleiden van de arbeiders bij een 
ruimingsdienst, de ontwikkeling van een mobiele 
app die de activiteiten van de ruimingsdienst 
noteert en analyseert en nu dus een callcenter.

Het callcenter is permanent bereikbaar en iedereen  
– een gezin, bedrijf of organisatie – kan bellen of 
langsgaan om een ruimingsdienst te boeken. Alle 
types van latrine komen in aanmerking. De operator 
noteert om welk soort latrine het gaat en waar het 

huis gelegen is, zodat ze al een idee van de prijs  
kan geven. Via een app waarop alle 
ruimingsdiensten geregistreerd zijn, is dan juist 
die ruimingsdienst te vinden, die het snelst 
kan komen, het dichtst in de buurt is, en de 
goedkoopste oplossing biedt. Als ruimingsdienst 
en klant een prijs overeenkomen, betaalt de 
ruimingsdienst 10% terug aan het callcenter.

De inwoners van Bamako zijn enthousiast over Allô 
Vidange: sinds eind december deden al tientallen 
van hen een beroep op de dienst, en werden ze 
tevreden klanten.

(H)Allo met de ruimingsdienst?



S
THE MODERN LATRINE THAT MAKES YOUR CROPS GROW!

FLOWER TOILETS

No smell, No flies, 
only Comfort!

Free Fertilizer!

Extremely Durable!

Healthier Family!

Contact your local experts today

Oeganda 
In de dorpen waar Protos werkt in het rivierbekken  
van de Mpanga vind je al veel Ecosanlatrines. 
Dit zijn stevig gebouwde droge latrines waarbij 
de uitwerpselen na verloop van tijd als compost 
gebruikt kunnen worden. Protos zette de voorbije  
10 jaar in op de bouw van deze latrines, de zoge
naamde Flower Toilets, zowel bij gezinnen als op 
openbare plaatsen. De hygiënische situatie ging  
er sterk op vooruit. Toch merken we dat er 
ondanks de hoge vraag bij de bevolking naar deze 
latrines, weinig meer bij gebouwd worden.

Na een evaluatie van de situatie en een onderzoek 
naar de methodes in Oeganda zelf en daarbuiten, 
greep Protos naar een meer marktgerichte aanpak, 
specifiek om de sanitaire situatie te verbeteren. 

Doel is een duurzame markt te creëren voor de 
Flower Toilets. Het blijkt immers dat er wel degelijk 
vraag is naar deze latrines, maar dat het schort aan 
de aanbodzijde: de prijs is te hoog, de materialen 
zijn niet standaard en de mensen hebben financie
ring nodig voor hun aankoop. Protos zet nu vooral in 
op de prijs en de materialen.  

Verschillende lokale partners zochten mee: voor 
het bouwmateriaal wil Protos overschakelen van 
bakstenen en cement naar in elkaar grijpende 
bakstenen die je droog kan stapelen. De stenen 
worden ter plaatse gemaakt van samengeperste 
aarde, zand en cement. De voordelen zijn groot:
• de constructie is bijna 40% goedkoper (mortel is 

niet nodig, en de bouw kost minder werkuren),
• het materiaal is uniform (de gewone bakstenen 

hebben nogal afwijkende maten),
• het milieu vaart er wel bij vermits er voor de  

bakstenen geen ovens en dus ook geen brandhout 
aan te pas komen.

2017 was vooral het jaar van onderzoek, in 2018 
zal Protos dit materiaal gaan gebruiken en een 
lokale ondernemer inschakelen. Lokale metselaars 
zullen een vorming krijgen en ook vertegenwoordi
gers die deze ‘bouwpakketten’ aan de man moeten 
brengen, krijgen de nodige training en uitrusting. 
Later zullen ook instellingen voor microfinanciering 
ingeschakeld worden. Met kleine leningen kunnen 
de gezinnen dan investeren in hun eigen duurzame 
en milieuvriendelijke sanitaire voorzieningen.

Stap voor stap naar een betere marktsituatie voor  
de Flower Toilets.

Latrines: een kwestie van vraag en aanbod

ACTIEONDERZOEK is een aanpak waarbij men 
onderzoek en actie combineert. Het onderzoek 
leidt tot een beter begrip van het probleem, daarna 
kan men een aangepaste oplossing uitwerken en 
toepassen. Centraal binnen het actieonderzoek 
staat de participatie van ieder die met het probleem 
te kampen heeft. Het documenteren en verspreiden 
van de geleerde lessen vormt het sluitstuk.



Haïti 
Het stroombekken van Matha is een onderdeel van 
het stroomgebied van de rivier Moustiques in het 
noordwesten van Haïti. Matha is vrij klein met 50 
hectaren en 33 families die er wonen, samen zowat 
170 mensen. De bevolking leeft bijna volledig van de 
landbouw en kan niet rekenen op de overheid voor 
bijvoorbeeld elektriciteit of drinkwater. Ontlasting 
in de openlucht was er nog schering en inslag, met 
gezondheidsproblemen als gevolg. Al in 2016 begon 
het beheercomité van het stroomgebied van de 
Moustiques (CBVRMED), waartoe Matha behoort, 
de hygiënische situatie aan te pakken, wat ook de 
landbouw ten goede zou komen: EcoSanlatrines 
bouwen en de menselijke uitwerpselen als compost 
gebruiken. Er kwamen met de steun van Protos 
15 van deze droge latrines, met de bedoeling op 
termijn de groentetuinen te kunnen bemesten.

In oktober 2017 onderzocht een labo de compost op 
mogelijk schadelijke ziektekiemen. De resultaten  
waren gunstig en er werden pepers, tomaten, 
bieten, wortels en aubergines gezaaid of geplant. En 
de mensen getuigen: “De EcoSans bieden tweemaal 
voordeel: enerzijds is het hier netter doordat de 
mensen niet meer in de velden hun behoefte doen, 
en anderzijds krijgen we vorming over composteren 
en productietechnieken. Dankzij een hogere produc
tie zullen we ook een inkomen kunnen verwerven.”

Een aantal percelen dient voor de vorming over 
landbouwtechnieken. Per 3 percelen krijgt er één 
mest van dierlijke uitwerpselen en groenafval,  
een ander krijgt de compost uit de latrines. Het 
derde perceel dient als controle. Het verschil is 
duidelijk in het voor deel van de compost uit de 

latrines. Een animator volgt met de gezinnen de 
resultaten op. Hij gaat heel participatief te werk, 
en heeft veel aandacht voor de eigen kennis 
van de deelnemers aan de vormingssessies.

In een ander deel van het stroomgebied Moustiques  
ondersteunde in 2017 ODRINO, partner van Protos, 
de boeren bij de aanleg van 2 irrigatiekanalen: een 
kanaal van 160 meter in Elmé en 2 aquaducten in  
SaintJuste, samen goed voor 48 meter. Dit maakte  
het voor 18 nieuwe gezinnen mogelijk om 
hun landbouwproductie te verhogen.

Werken aan hygiëne… ook goed voor de landbouw

 Protos Jaarverslag 2017  |  21

water voor de landbouw

Protos werkt in een aantal landen mee aan de verbetering van de toegang tot en het 
beheer van water voor de landbouw. De interventies in deze sector gebeuren steeds in 
samenwerking met lokale boerengroepen en lokale besturen. Ze kunnen variëren van 
heel klein tot zeer grootschalig en complex. Integraal Water en Bodembeheer is voor 
Protos de leidraad binnen de landbouw, evenals het concept duurzame en biologische 
landbouw. Door de klimaatverandering is deze aanpak immers meer dan noodzakelijk.

217
personen kregen toegang tot

Een vorming over landbouwtechnieken in Matha, Haïti © Antoine Verlaine



INTEGRAAL WATERBEHEER (IWB) beoogt een socio 
economische ontwikkeling van de huidige en 
toekomstige generaties, zonder de ecologie in gevaar 
te brengen. Binnen IWB bekijkt men de verschillende 
aspecten van water in een bepaald gebied. Vaak is dit  
gebied een stroomgebied of een vallei, maar het kan 
ook een gemeente zijn. Alle betrokkenen analyseren 
samen de verschillende functies van het lokaal 
beschikbare water (als drinkwater, voor landbouw,...) 
en trachten tot een consensus te komen over het 
duurzaam gebruik en de bescherming ervan.

Bomen kweken en aanplanten, onderdeel van Integraal Water- en Bodembeheer © Harald van der Hoek

Oeganda 
Sinds 10 jaar maakt Protos intensief werk van 
programma’s voor Integraal Waterbeheer (IWB) in  
Oeganda, met activiteiten in het Mpangabekken 
en vanaf 2018 ook rond het noordelijke deel van 
het Albertmeer. Belangrijk hierbij is dat we steeds 
‘bottomup’ werken: de lokale gemeenschappen 
hebben een sterke inbreng, maar tegelijk werken 
we toe naar beïnvloeding op een hoger niveau.

Deze aanpak leidde tot praktische resultaten: het  
Ministry of Water and Environment formuleerde 
intussen een nationaal beleid voor IWB op 
bekkenniveau. Die richtlijn is onder meer 
gebaseerd op de ervaringen en voorbeelden van 
Protos. Onze ambitie om te kunnen beïnvloeden 
op een hoger niveau was dus geslaagd, maar 
voor Protos was dit geen eindpunt.

Van het lokale naar het nationale niveau

Het Ministerie en het Directorate of Water Resources 
Management (DWRM, de afdeling voor IWB) 
bereidden in 2017 een nieuwe samenwerkingscyclus 
met de ontwikkelingspartners voor. Een evaluatie 
van de voorbije projecten en van de competenties 
van de afdeling voor IWB hoorde bij deze voor
bereidingen. Protos werd door GIZ, Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 
aangesteld om een grondige analyse te maken en 
werkpunten te identificeren. De medewerkers van 
het DWRM werden grondig bevraagd naar hun 
behoeften en er kwam in nauw overleg met hen 
een plan voor capaciteitsontwikkeling. Ten slotte 
kregen in juni 2017 maar liefst 116 medewerkers 

uit alle niveaus van het DWRM gedurende 10 dagen 
een opleiding. Enkele thema’s die aan bod kwamen: 
prestatiemanagement, prestatiebeoordeling, 
team building, de betrokken partijen in kaart 
brengen, rapportagetechnieken, effectieve 
communicatie, klantendienst, tijdsmanagement,… 
De sessies verliepen bijzonder interactief, en de 
medewerkers namen met veel enthousiasme deel.

Het Ministerie heeft een enorm vertrouwen in 
Protos, en daar zijn we bijzonder fier op. We werken 
dan ook met plezier verder aan onze ambitie om 
onze lokale ervaringen te verzilveren in een gerichte 
beïnvloeding van de watersector in Oeganda.



Efficiënt omspringen met 
water voor landbouw
Benin 
Het project AMSANA in het noordwesten van Benin 
werkt rond drinkwater en voedsel zekerheid. Meer 
dan 500 gezinnen zullen genieten van een hogere 
landbouwproductie, met groenten voor eigen 
gebruik en voor verkoop, zodat ze er ook wat mee  
kunnen verdienen.

Om de oppervlaktes waarop kan geteeld worden uit 
te breiden en het seizoen te verlengen, zoekt actie
onderzoek naar een meer efficiënte irrigatie. De 
vraag luidt: hoe kan je meer water voor groenteteelt 
winnen, gebruiken en opslaan voor later gebruik?

Rond elke zone waar groenten geteeld worden 
brengt Protos de betrokkenen samen: boeren 
(m/v), de technische dienst van de gemeente, de 
lokale overheid en de studiebureaus. Zij bestuderen 
samen de technische pistes voor de waterwinning, 
stockage, distributie van water en voor de irrigatie.

Een belangrijke conclusie is dat het gestockeerde 
water in reservoirs niet volstaat om de dieren te 
laten drinken en om het jaar rond, dus ook in het  
droge seizoen, groenten te telen.

Vandaar dat men op zoek is gegaan naar andere 
manieren om water voor de landbouw te winnen. 
Zo voerde men boringen uit die een groot debiet 
opleveren. Op 2 plaatsen is dit niet gelukt, in 
Kouarihoun (gemeente Matéri) kan er geen 
groentetuin aangelegd worden en in Dipokor 
(Boukombé) zal de groentetuin een kleinere 
oppervlakte hebben. De andere sites zijn uitgerust 
met een pomp op zonneenergie en met een 
watertoren voor opslag. Ook bouwde men kleine 

dammen in de beekbedding bij Tchawassaga 
(Tanguiéta) om de opslagcapaciteit te verhogen.

Op 2 plaatsen loopt nu een actieonderzoek naar 
de mogelijkheid om met druppelirrigatie te werken 
of met een kleine sproeiinstallatie. De bodem 
afdekken met verschillende lokale organische  
materialen om het vocht langer vast te houden,  
wordt ook getest. 

Of dit doeltreffende methodes zijn voor deze sites,  
zal de toekomst uitwijzen.

MULTIPARTIJENWERKING  Ontwikkeling 
ontstaat door een samenspel van verschillende 
groepen en niveaus. Protos brengt alle partijen 
rond de tafel om tot een breed gedragen 
ontwikkelingsplan te komen. Ook in de uitvoering 
en het beheer van de infrastructuurwerken 
moet iedere speler inspraak krijgen. Met 
deze aanpak stimuleert Protos het opnemen 
van verantwoordelijkheid, transparantie 
en samenwerking, basisvoorwaarden voor 
lokale democratie en deugdelijk bestuur.

Bomen kweken en aanplanten, onderdeel van Integraal Water- en Bodembeheer © Harald van der Hoek

De zone rond een van de dammen in Tchawassaga wordt verstevigd 
© Myriam Launay
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Leven op grote watervoet 

Project W, "Wereldwijs met Water" streeft naar 
een bewuster watergebruik en watergedrag 
in gemeenten en scholen Vlaanderen. Voor de 
productie van de goederen die wij hier consume
ren, zoals voeding en kledij, is er veel water nodig. 
Deze producten komen in vele gevallen uit het 
buitenland. Ons consumptiepatroon heeft dan 
ook een grote impact op het watergebruik en op 
de beschikbaarheid ervan in andere landen. Veel 
landen kampen al met waterschaarste. Indien wij de 
manier waarop we produceren en consumeren niet 
wijzigen, dreigt deze situatie nog erger te worden.

In 2017 gingen we in Bierbeek, Merelbeke, Kortrijk 
en Roeselare van start. In elke stad of gemeente 
werd een actieplan opgesteld voor de komende 5 
jaar. Dit actieplan omvat een efficiënter gebruik van 
het direct water (kraantjes water en hemelwater) 
en een reductie van het gebruik van indirect 
water (water dat nodig is voor de productie van 
de goederen die de gemeente consumeert); een 
integratie van duurzame keuzes rond water in 
het beleid; sensibilisatie van de bevolking rond 
de waterproblematiek en de integratie van de 
waterproblematiek in de stedenband die de stad of 
gemeente heeft met een stad in het Globale Zuiden.

Aangezien de problematiek van indirect water 
niet echt gekend is, ging in 2017 veel aandacht 
naar draagvlakcreatie binnen de gemeente. Het 
project werd grondig doorgesproken met de 
verschillende diensten. Instrumenten die het 
indirect watergebruik van werkkledij, papier, 
dienstverplaatsingen, catering e.d. in kaart brengen 
en vormingen bereidden een doorlichting voor van 
het direct en indirect water gebruik.  
Op basis van de resultaten van deze doorlichting 

zullen er concrete actieplannen komen om het 
watergebruik van elke gemeente te reduceren.

In Roeselare en Kortrijk stappen telkens 4 basis
scholen mee in het mondiale watertraject dat over 
twee schooljaren loopt. Via Project W maken we 
leerlingen vaardig in het maken van duurzame 
keuzes met betrekking tot direct en indirect water. 
Het vierde leerjaar vormt de trekkersklas. De leer
krachten van die klassen bieden we concrete werk
vormen aan om rond het thema in de klas aan de 
slag te gaan. Zo kunnen ze hun leerlingen inzicht 
bijbrengen in de complexiteit van bv. indirect  
watergebruik: welke grondstoffen en hoeveel water 
waren nodig om een product te maken? Daarnaast 
werken we met een kernteam van leerkrachten en 
directie aan het verhogen van de bewust wording 
rond duurzaam watergebruik bij alle schoolbetrok
kenen (leerlingen, ouders, leer krachten,…) en het 
verkleinen van de water voetafdruk van de school.

Project W – wereldwijs met water

België

In 2017 kwamen de leerkrachten en directies  
meer te weten over indirect watergebruik  
tijdens onze interactieve kickoff. Na dit 
startschot en een meer technische vorming 
rond de reductie van direct watergebruik op 
school, hebben we samen met het kernteam, 
per school de grootste uitdagingen op het vlak 
van watergebruik in kaart gebracht. Eind 2017 
kregen de leerkrachten van de trekkersklassen 
ook al een eerste educatieve workshop rond 
systeemdenken, een werkvorm die complexe 
systemen (zoals watergebruik) blootlegt  
en beter leert begrijpen.
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1 hamburger  
= 2.500 liter

1 jeans  
= 10.000 liter

1 tasje koff ie  
= 150 liter
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Protos laat van zich horen

Op verschillende momenten doorheen het jaar 
trekt Protos naar buiten om aandacht te vragen 
voor de uitdagingen rond water en sanitaire voor
zieningen in onze partnerlanden, bij het grote 
publiek, bij media en politiek, bij studenten, bij 
bedrijven en partners uit de watersector,…

In de periode rond Wereldwaterdag op 22 maart  
brachten we de uitdagingen rond drinkwater 
creatief onder de aandacht. Bevriend video
productie bedrijf Leitmotiv maakte voor ons 
twee leuke spotjes, waarin een watersommelier 
in een luxueus restaurant een exclusief water 
presenteert aan twee klanten. In het Nederlandse 
spotje betreft het water uit een droge bron 
in Haïti, in het Engelse spotje gaat het om 
water dat vele kilometers gedragen werd door 
Burundese vrouwen. De sommelier beschrijft 
het water als was het een dure champagne, een 
sec watertje... De spotjes werden op Facebook 
500 keer gedeeld en 60.000 keer bekeken en 
konden op heel wat positieve reacties rekenen.

De Havenloop in Gent wordt stilaan een traditie. 
Op 2 april 2017 namen een 60tal lopers onder de 
vlag van Protos deel aan deze loopwedstrijd door 
de Gentse haven. Sommigen koppelden er ook een 
sponsoring voor Protos aan, mooi meegenomen!

Met onze eigen Sanimarché trokken we in juni naar 
Feest in ‘t Park, een mondiaal festival in Brugge. 
Het lot bepaalde of de toevallige voorbijganger een 
gewone latrine kon gebruiken, een chique badkamer 
of… de bosjes. Alles met de nodige uitleg natuurlijk.

Met deze activiteiten richten wij ons tot het grote 
publiek. Wij worden ook erkend als expert rond 
water en ontwikkeling en krijgen geregeld de  
uitnodiging om te gaan spreken voor een meer 
gespecialiseerd publiek of deel te nemen aan  
debatten. Zo mochten wij onder andere 
verschillende gastcolleges verzorgen in enkele 
hogescholen en universiteiten (HowestVives 
UgentUA) en deelnemen aan het event van het  
Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling op  
Wereldwaterdag.

Sinds een tijdje kan je tijdens de Protos Cafés meer 
te weten komen over de werking en activiteiten van 
Protos: via korte docu’s of interactieve presentaties 
over bepaalde projecten. Tegelijk bieden deze 
Cafés gelegenheid om andere sympathisanten te 
ontmoeten, vragen te stellen aan medewerkers van 
Protos en na te praten bij een glas.  
Iedereen welkom!

En wie Protos geregeld van nabij wil volgen, kan 
terecht op de website en op Facebook, Twitter,  
Instagram, YouTube of LinkedIn!

      www.protos.ngo

Iets bijleren over ‘water in de wereld’? Speel de waterkwis © Sarah Delvaux
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Sociaal- en Milieuverslag

Voor het 9e jaar op rij brengt Protos een sociaal, milieu en maatschappelijk verslag uit voor de gehele Protosgroep. Voor de 2e maal volgens de nieuwe GRI 
standaards, optie “Core”. GRI staat voor Global Reporting Initiative. “Core” is de verkorte versie aangewezen voor kleine en middelgrote organisaties/bedrijven.

Op p. 4 las je al dat Protos een nieuwe bevraging 
heeft gedaan bij zijn extern en intern betrokkenen 
over wat zij het belangrijkst (GRI 10244) vinden 
om in dit jaarverslag te lezen. Er zijn dan ook 
enkele nieuwe indicatoren die besproken worden 
en een aantal die verhuizen naar de bijkomende 
indicatoren die op de website worden toegelicht.

GRI 10255. Voor een overzicht verwijzen we naar de  
GRIindex op p. 38.

De uitgebreide tabellen met de sociale en milieu 
indicatoren vind je op de website onder publicaties. 
Hieronder volgt bijkomende informatie of een korte  
toelichting bij een aantal indicatoren.

Daarnaast zijn actieonderzoek om oplossingen 
te vinden werkend in de lokale context, kennis
vergaring en deling en pleitbezorging andere  
voorname rollen die Protos samen met zijn partners  
opneemt.

GRI 1028 Sociale balans. Protos voerde in 2017 zijn 
activiteiten uit met 72,72 VTE (Voltijds Equivalent, 
gemiddeld in 2017). Dit is minder dan de vorige 
jaren: dit komt door het beëindigen van onze 
activiteiten in Rwanda en het verzelfstandigen 
van onze equipe in Ecuador. In 2017 mocht Protos 
rekenen op gratis inzet van 153 vrijwilligers: zij 
vertalen, zij schrijven korte artikels voor de Protos 
en 11.11.11website en zij helpen bij sensibiliserende 
acties voor het brede publiek in België.

GRI 10241.
Per 31/12/2017 valt 37,3% van de werknemers 
onder P.C. 329.01: dit zijn de werknemers van het  
hoofdkantoor in Gent en de expats.

GRI 1029 Leveringsketen.
Het aankoopbeleid vind je op de website.

GRI 10211 Voorzorgsprincipe.
Aangezien Protos in een aantal fragiele staten werkt, 
is de veiligheid van ons personeel een permanent 
aandachtspunt. De landenvertegenwoordiger heeft 
continu een informatielijn met het internationaal 
opvolgingssysteem in het land dat een overzicht 
geeft van incidenten en van onveilige en te mijden  
plaatsen. De landenvertegenwoordiger rapporteert 
belangrijke incidenten binnen de 24 uur. Bij onlusten 

Toelichtingen bij de sociale, milieu- en maatschappelijke indicatoren

GRI 4011 Personeelsverloop. 
Veel werknemers in landen in ontwikkeling hebben 
een arbeids overeenkomst die gekoppeld is aan 
de duur van een programma of project. In 2017 
vallen de 5 personeelsleden van Ecuador niet 
meer onder Protos vzw, en verlieten 4 werk
nemers werkzaam in Rwanda onze organisatie 
en verhuisde er 1 van hen naar ProtosOeganda. 
Verder werd de ploeg in Haïti en Mali met resp. 
5 en 4 werknemers afgebouwd omdat in die 
landen meer uitvoerende verantwoordelijkheid 
doorgeschoven wordt naar de partners. Conform 
de arbeidswetgeving moeten wij collega’s die 
een nieuw arbeidscontract krijgen omdat de 
werkplek, functie of de arbeidsduur verandert, 
zowel bij uitgetreden als bij ingetreden werknemers 
registreren: er waren 8 dergelijke gevallen in 2017.

GRI 4043 Percentage medewerkers die een  
functionerings  gesprek kregen.
In 2017 bedroeg dit 77,2%. Dit is beter dan de 60%  
in 2016, maar blijft een werkpunt.

of opstanden beslist hij/zij in samenspraak met de 
directeur om de werknemers tijdelijk niet meer in 
het veld te sturen. Bij hevige onlusten kan beslist  
worden om personeel tijdelijk terug te trekken uit  
de onveilige interventiezone.

GRI 10212 Onderschreven charters en principes.  
Als lid van de koepels heeft Protos respectievelijk 
het handvest van 11.11.11 en het politiek charter  
van CNCD11.11.11 ondertekend. Protos tekende in 
2016 ook het SDGcharter van minister De Croo.

Organisatieprofiel en sociale
gegevens
GRI 10210 Belangrijke wijzigingen in de organisatie.
T.o.v. 2016 bevat dit geïntegreerd jaarverslag een 
overzees kantoor minder (Ecuador) waar de equipe 
zich verzelfstandigd heeft en niet meer onder de 
vzw Protos valt, en een land minder nl. Rwanda, 
waar Protos eind 2016 met gerust gemoed zijn 3  
partners kon los laten.

GRI 1022 Unique Selling Proposition van Protos.
Protos onderscheidt zich in de ontwikkelingssector 
door altijd te kiezen voor een rol als mede
uitvoerder van een programma in een multi
partijen aanpak, waarin elke actor via begeleiding en 
capaciteitsversterking aangezet wordt zijn rol in  
lokale duurzame ontwikkeling op te nemen. Algemene Vergadering van Protos op 17 juni 2017.  

Boottocht op de Blankaart-vijver in de Ijzervallei, Diksmuide 

© Dries Moorthamers
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Materiële aspecten en grenzen
GRI 103 Uitleg bij de grenzen van dit rapport  
en GRI 10249 Veranderingen in rapportering.
T.o.v. 2016 bevat dit geïntegreerd jaarverslag een 
overzees kantoor minder (Ecuador) en een land 
minder nl. Rwanda. Zie ook GRI 10210 p. 26. 
Daarnaast werd ook kritisch gekeken naar de over
zeese kantoren: in zowel Haïti als Oeganda wordt 
het kantoor nu gedeeld met andere organisaties. 
In Mali werd de antenne van Mopti gesloten. Dit 
alles bespaart in kosten en verklaart de daling van 
de kantooroppervlakte van 2.793 naar 1.711 m².

GRI 10245 Afbakening financieel verslag voor 
entiteiten en GRI 10246 Proces voor bepalen  
inhoud en aspect grenzen.
Dit geïntegreerd jaar verslag bestrijkt de financiële 
resultaten alsook de sociale en milieugebonden 
gevolgen van alle activiteiten van de eigen werk
nemers van de gehele Protosgroep: van het 
hoofdkantoor Gent, de 5 overzeese kantoren en 
bijkantoren in 7 landen in ontwikkeling. De sociale  
en milieuimpact gerelateerd aan de activiteiten  
van onze uitvoerende partners vallen buiten de  
scope van dit verslag.

GRI 10244. Voor de bepaling van de inhoud en 
de aspecten (thema’s) verwijzen we naar p. 4.

GRI 10248. Het was niet nodig informatie van  
voor gaande jaren te herwerken.

Verslagparameters
GRI 10250 /51 /52.
Dit jaarverslag slaat op de periode 1/1/2017   
31/12/2017. Het vorige jaarverslag werd 
gepubliceerd n.a.v. de Algemene Vergadering (AV)  
van 17/06/2017. Protos brengt elk jaar een jaar
verslag uit n.a.v. de AV in de maand juni.

GRI 10253 Contactpunt voor dit verslag. Zie p. 38.

GRI 10256 Externe verificatie.  
Enkel de jaarrekeningen en balans zijn extern  
geverifieerd.

Wat betreft de GRI kiest Protos voor de  
“In accordance with GRI Standards: option Core”.

Bestuur 
Zie website.

GRI 10214 Vernieuwde duurzaamheids verklaring van de voorzitter.
“Protos draagt bij tot ontwikkeling van gemeenschappen in de wereld door te focussen op haar missie: 
Protos versterkt het rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer en watergebruik. Duurzaam 
betekent in deze dat Protos streeft naar een zo goed mogelijk beheer en gebruik van het beschikbare 
water, zonder een hypotheek te leggen op de kansen van mensen en het leefmilieu, nu en in de toekomst. 
Protos steunt participatieve en innovatieve ontwikkelingsprogramma’s en samenwerkingsverbanden om de 
toegang, beheer, verdeling, valorisatie en het gebruik van water te verbeteren zodat iedereen voldoende  
water heeft voor een gezonde menselijke ontplooiing. Protos wil hiermee en met haar pleitbezorging  
vooral bijdragen aan de verwezenlijking van SDG 6 zonder het belang van de realisaties van de  
andere SDG’s over het hoofd te zien.”

 Antonique Koning 15/12/2017

Algemene Vergadering van Protos op 17 juni 2017.  

Boottocht op de Blankaart-vijver in de Ijzervallei, Diksmuide 

© Dries Moorthamers
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Toelichting bij de milieu-indicatoren

Voor het totale verbruik aan materialen (papier, 
printercassettes), energie, waterverbruik en  
mobiliteit in alle kantoren en van alle personeel 
verwijzen we naar de uitgebreide tabel  
op de website. 

Protos berekent jaarlijks op basis van de mobiliteit 
per vervoermiddel en het energie en papierverbruik 
in zijn kantoren en antennes zijn totale CO2emissie.

GRI 3051 Indirect energiegebruik door mobiliteit.  
In het woonwerkverkeer van het personeel 
tewerkgesteld in Gent merken we een verdere 
verschuiving naar openbaar vervoer en fiets. 
De reeds lang genomen maatregelen zoals de 
fietsvergoeding enerzijds en een beperkte financiële 
tussenkomst voor gebruik van auto anderzijds 
blijven een grote impact hebben.

Toelichting bij de maatschappelijke 
indicatoren en bijkomende 
ontsluitingen voor de NGO-sector

GRI 10216 Waarden, principes, standaards en 
normen voor gedragingen.
Begin 2016 werd een volledig nieuwe Ethische 
Gedragscode uitgerold naar alle personeel. Nieuw 
personeel krijgt deze ethische code toegelicht bij de 
aanwerving en moet tekenen voor ontvangst. Deze 
ethische code gaat veel verder dan anticorruptie 
en antifraude richtlijnen: het gaat ook over morele 
verplichtingen waaraan men zich dient te houden 
zoals het voorkomen van ongewenst gedrag en het 
respectvol behandelen van alle bevolkingsgroepen.

GRI 2052 Communicatie en vorming over  
anticorruptie en fraudepolitiek.
Voor het beleid om corruptie en fraude 
tegen te gaan: zie website. 

Dit wordt in detail behandeld in het Vademecum.
Bij indiensttreding krijgen nieuwe werknemers een 
vorming op basis van het Vademecum waarin de 
politiek en goede praktijken beschreven staan.

Het percentage werknemers dat het Vademecum 
in 2017 kreeg toegelicht bedroeg 66,7% van de 
nieuw aangeworven werknemers. Dit is minder  
goed dan de 93% van 2016, en de nodige correctieve  
maatregelen worden getroffen.

GRI 103 Bijkomende managementontsluitingen 
voor de NGOsector.
NGO1 t/m NGO8: zie website
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GRI 3054 Totale emissie van broeikasgassen voor  
de Protosgroep.
Zie ook uitgebreide tabel op de website.

Na de uitschieter in 2016 te wijten aan uitzonderlijk 
veel verplaatsingen met het vliegtuig constateren 
we in 2017 opnieuw een lagere emissie per VTE.

Vliegtuigverkeer en dienstverkeer staan elk in  
voor een derde van totale uitstoot.

Emissies inherent aan woonwerkverkeer en aan  
verwarming en elektriciteit voor de kantoren vult 
het resterende derde in.
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Toelichting bij NGO 3-1: Programma-impact: 
duurzame autonome beheerstructuren
> Zie de kerncijfers op p. 2 en de details op p. 89.
Dit is het aantal opgerichte, opgeleide en functio
nerende beheerstructuren die in 2017 onder steund 
werden door Protos om zich verder te versterken  
en hun dienstverlening te professionaliseren.  
Een beheerstructuur oprichten en goed laten  
functioneren vraagt heel wat tijd, en bij het begin 
van een nieuw meerjarenprogramma is het logisch 
dat er nog weinig nieuwe structuren zijn bijgeko
men. Het aantal beheerstructuren hangt nauw 
samen met de interventiezones. In Ecuador bijvoor
beeld wordt rond drinkwater enkel nog aan de kust  
gewerkt in 2 gemeenten.

In Mali en Benin werden in 2017 veel meer FDAL 
comités (sanitatie) ondersteund dan in 2016, dit is  
dan ook de focus van het huidige programma in 
deze landen. FDAL staat voor Fin de Défécation à 
l'Air Libre, een status die een dorp/gehucht bereikt 
als elke bewoner een einde heeft gemaakt aan het 
zich ontlasten in de openlucht en een latrine of WC  
gebruikt. 

De beheerstructuren rond landbouw of Integraal 
Waterbeheer zijn in de meeste landen ongeveer 
gelijk gebleven, behalve in Mali, waar het landbouw
programma sterk is ingekrompen door de onvei
lige situatie in de regio Mopti. In Haïti wordt het 
landbouwprogramma wel verder uitgebouwd, 
met een grote focus op Integraal Waterbeheer.

Toelichting bij NGO 3-2: Programma-impact:  
aantal bereikte begunstigden
> Zie de kerncijfers op p. 2 en de details op p. 89.
Voor drinkwater gaat het over infrastructuur die 
Protos in 2017 afwerkte of in orde bracht, zodat ze 
aan de vereisten van kwaliteit en hygiëne voldoet, 
en die nu door de bevolking gebruikt wordt. Voor 

sanitaire voorzieningen (latrines of kleine riolering) 
geldt hetzelfde: Protos bouwde ze of zat mee in 
de uitvoering. Families die op eigen initiatief een 
latrine bouwden, zijn dus niet meegeteld, ook al 
had Protos een belangrijke hand in de bewust
making. Wat landbouw betreft, gaat het over 
boeren die door afgewerkte infrastructuurwerken 
hun productie kunnen verhogen. Hier tellen ook 
families mee die door de activiteiten van Protos nu 
bijvoorbeeld over een verbeterd irrigatiesysteem 
en/of een kitchengarden (moestuin) beschikken.

Het aantal personen dat “toegang krijgt tot” is pas 
meetbaar bij de ingebruikname van systemen voor 
drinkwater, sanitair of irrigatie, zodat in de jaarlijkse 
rapportering behoorlijke schommelingen kunnen 
voorkomen. Zo waren in 2017 een aantal systemen 
in aanbouw, maar die worden pas afgewerkt en in 
gebruik genomen in 2018. Protos werkt ook niet in 
elk land in de 3 sectoren, wat de lagere cijfers voor  
‘water voor de landbouw’ verklaart.

Het programma gefinancierd door de Belgische 
overheid voor 20172021 werd pas officieel in april 
2017 goedgekeurd, waardoor het programma 
met vertraging is gestart. Hierdoor gingen ook 
de interventies later van start, in overleg met de 
betrokken actoren. In DR Congo konden niet alle 
geplande interventies doorgaan en in Burundi 
moest Protos alle activiteiten uitstellen, in beide 
gevallen door problemen met toelatingen door 
de lokale overheden: in RD Congo ontbrak de 
toelating om een vracht leidingen te importeren 
en in Burundi kwam er geen goedkeuring van 
de gouverneur om te starten in de nieuwe 
interventiezone. In beide dossiers is er wel 
een doorbraak gekomen tegen het einde van 
2017, waardoor de opgelopen vertraging in 
de loop van 2018 kan ingehaald worden. 
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© Protos Benin

 “In ons dorp zijn er meer dan  
60 landbouwers, die werken langs de  
waterloop die door ons dorp stroomt. 
Groenten kweken was tot vandaag erg 
moeilijk: de cultiveerbare oppervlakte is  
klein en in het droogseizoen is er te weinig 
water. Tot voor kort zaaiden we in het 
droogseizoen in de rivierbedding, maar de 
mensen van Protos legden uit dat dit tot 
verzilting en vervuiling van het water leidt.  
En door de overstroming van de rivier 
in het regenseizoen, spoelen de plantjes 
weg. Protos realiseerde een waterboring, 
waardoor we het volgende seizoen niet 
meer langs de rivier moeten werken.  
We zijn een nieuwe landbouwsite aan het 
voorbereiden en kregen vorming rond 
landbouwtechnieken. We zijn klaar om 
met die nieuwe knowhow aan de 
slag te gaan!” 

Hector M’Beti, landbouwer  
in Koutangou, Benin
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Zorg voor kwaliteit

Een continue uitdaging…

Organisaties en bedrijven kunnen maar succesvol 
blijven als ze zich ook blijven verbeteren en 
aanpassen aan veranderende omstandigheden.  
Dat geldt ook voor de organisaties die actief zijn  
in ontwikkelingssamenwerking. Er bestaan 
verschillende modellen en methodes om aan 
die continue kwaliteitsverbetering te werken. 
In 2011 koos de Belgische sector ontwikkelings
samenwerking voor EFQM (European Foundation 
for Quality Management) als model voor de sector, 
omdat het een organisatie stimuleert om zichzelf 
voortdurend te bevragen en verbeteren. Via het 
EFQMmodel breng je in kaart wat je organisatie 
doet en op welke manier, en wat je bereikt.  
Zo krijg je een beeld van de sterke punten en de  
verbeterpunten. 

Het doel is het behalen van evenwichtige en goede 
resultaten die voldoen aan de verwachtingen van 
alle betrokkenen. In de eerste plaats zijn dit de  
partnerorganisaties en doelgroepen in de partner
landen, het Protospersoneel en de maatschappij.  
De leden van de Algemene Vergadering en Raad  
van Bestuur, vrijwilligers en donoren vormen een  
tweede belangrijke groep betrokkenen.

In 2013 behaalde Protos reeds de erkenning van C2E  
(Committed to Excellence). Protos had toen een 
verbetertraject van een kleine 2 jaar afgewerkt rond 
3 thema’s: het verbeteren van het interne financieel 
en administratief beheersysteem, met veel 
aandacht voor de opvolging in de landenkantoren; 
het systematisch en consequent organiseren van 
functioneringsgesprekken en een analyse van de  
partners in de landen waar Protos actief is.

In 2017 startten we met het dossier voor de 
ruimere en meer omvattende R4E (Recognized 
for Excellence) erkenning. Het toepassen van een 
dergelijk kwaliteitsmodel is een leerproces dat tijd 
vergt om grondig te doen. Protos kiest er voor om 
ook de landenkantoren in onze partnerlanden te 
betrekken in dit proces en zich niet te beperken tot 
de activiteiten van Protos in België. Dat maakt het 
iets complexer en vraagt meer tijd, maar het is  
veel relevanter voor de verbetering van de 
kwaliteit van de volledige organisatie.

Meten is weten
Dat we als organisatie verbeteren kunnen we maar 
weten door het te meten. Daarom formuleerden we 
een set indicatoren om de vooruitgang in kaart te 
brengen. Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan, 
want indicatoren moeten meetbaar zijn, relatief 
eenvoudig en relevant zijn voor de doelstellingen 
van onze activiteiten en van onze organisatie. 

Werken aan kwaliteitsverbetering is een continue  
uitdaging, in het belang van de organisatie en alle  
belanghebbenden. 

Een brainstorm over kwaliteitsverbetering in Gent © Lut Mathys
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Financieel verslag
Inleiding

Protos heeft een geïntegreerde jaarrekening 
die de optelsom is van de cijfers van het 
hoofdkantoor en van 5 regionale kantoren. 
Deze jaarrekening is het eindproduct van een 
proces van interne en externe controles:
• De jaarrekening van het hoofdkantoor wordt 

geauditeerd door Clybouw Bedrijfsrevisoren.
• Na interne controles door het hoofdkantoor 

wordt de boekhouding van elk regionaal kantoor 
afzonderlijk geauditeerd door een lokale externe 
bedrijfsrevisor.

• Het hoofdkantoor integreert alle jaarrekeningen. 
Vervolgens controleert Clybouw Bedrijfsrevisoren 
de auditverslagen van de regionale kantoren en 
auditeert ten slotte de geïntegreerde jaarrekening.

De geauditeerde jaarrekening 2017 wordt 
goedgekeurd door de Algemene Vergadering 
van 16 juni 2018 en kan geraadpleegd worden 
op de website van de Nationale Bank onder 
ondernemingsnummer 0417.299.047.
Het verslag van de revisor werd opgemaakt zonder  
voorbehoud. 

Protos besliste eind 2015 te investeren in 
het werven van nieuwe private donateurs 
via direct mailing in samenwerking met het 
communicatiebureau DSC. Deze aanpak vergt 
een inspanning over meerdere jaren.

Meer gedetailleerde uitleg bij de jaarrekening kan  
verkregen worden bij Tom Mestdagh, 
tel. +32(9)235.25.16.

Meer info over onze organisatie en over de sector kan 
men ook vinden op de site www.ngoopenboek.be.

De uitbater van een waterkiosk in Isale, Burundi, houdt ook een kleine shop open 
© Hannelore Martens
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Balans (in €)

 2017 2016
Vaste activa 382.279,36 133.633,38
Immateriële vaste activa 357.661,27 109.738,03
Materiële vaste activa 2.584,93 1.132,00
  Installaties, machines en uitrusting 2.584,93 1.132,00
  Meubilair en rollend materieel 00,00 0,00

Financiële vaste activa 22.033,16 22.763,35
Vlottende activa 3.484.834,94 3.991.979,95
Vorderingen op ten hoogste één jaar 415.127,82 494.891,29
  Handelsvorderingen 4.674,26 2.523,40
  Overige vorderingen waarvan niet-rentedragende vorderingen 

of gekoppeld aan lage rente 410.453,56 492.367,89
Liquide middelen 2.673.078,73 3.210.673,60
Overlopende rekeningen 396.628,39 286.415,06

totaal der activa 3.867.114,29 4.125.613,33 
Niet in de balans opgenomen vaste activa 91.489,06 (*) 114.818,79 (*)

 (*) Vaste activa aangekocht met programmamiddelen worden op vraag van de subsidieverstrekkers voor 100% opgenomen als kost.

 2017 2016
Eigen vermogen  1.076.154,55 1.039.453,63
Fondsen van de vereniging 667.335,40 667.335,40
  Beginvermogen 0,00 0,00
  Permanente financiering 667.335,40 667.335,40
Bestemde fondsen 170.298,36 140.298,36
Overgedragen winst(*) 238.520,79 231.819,87
Voorzieningen 459.256,89 368.473,62
  Voorzieningen risico’s en kosten 459.256,89 368.473,62
Schulden 2.331.702,85 2.717.686,08
Schulden op ten hoogste één jaar 668.247,60 1.098.786,72
  Handelsschulden 111.938,06 379.584,96
  Schulden m.b.t. belastingen, 
  bezoldigingen en sociale lasten 135.106,91 128.365,18
  Overige schulden 421.202,64 590.836,58
Overlopende rekeningen 1.663.455,25 1.618.899,36

totaal der passiva 3.867.114,29 4.125.613,33
(*) Inclusief omrekeningsverschillen.

Activa

Passiva

Toelichting balans

De immateriële vaste activa
De kosten gemaakt voor het werven van nieuwe 
donateurs dragen bij aan de inkomsten van de 
fondsen werving over verschillende jaren en 
worden geactiveerd op de balans in de rubriek 
immateriële vaste activa. Deze investering wordt 
afgeschreven over een periode van 3 jaar.

De materiële vaste activa
Dit betreft enkel de goederen aangekocht met eigen 
middelen van Protos. De investeringsgoederen, 
aangekocht met programmamiddelen, zitten niet 
vervat in de balans omdat de subsidie verstrekkers 
verlangen dat deze als kost worden geboekt in het  
jaar van aanschaf.

Bestemde fondsen
In 2016 werd gestart met het aanleggen van een 
bestemd fonds voor het sociaal passief. Dit jaar 
wordt 30.000 EUR toegevoegd aan het bestemd 
fonds. Op langere termijn is de doelstelling om dit 
sociaal passief op te bouwen tot 20% van de totale 
personeelskost. Momenteel bedraagt het bestemd  
fonds 7,44% van de totale personeelskost.

De voorzieningen
De voorzieningen werden verhoogd met enerzijds 
een bedrag van 10.941,72 EUR voor kosten 
verbonden aan terugkerende expats en anderzijds  
80.000 EUR voor onvoorziene kosten.

De overlopende rekeningen
Aan actiefzijde zijn dit vnl. nog te ontvangen project 
middelen per 31.12.2017 en aan passiefzijde zijn dit 
vnl. toegekende projectmiddelen, die op 31.12.2017 
nog niet besteed werden en overgedragen worden  
naar 2018. 
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Toelichting resultaten rekening

Het te bestemmen resultaat van 2017 bedraagt  
+36.700,92 EUR (incl. omrekeningsverschillen). 
Hiervan wordt er 30.000 EUR toegevoegd aan 
het bestemd fonds voor het sociaal passief. 
6.700,92 EUR wordt overgedragen naar 2018.

De totale werkingskosten van 2017 bedragen 
5.438.330,93 EUR en werden als volgt besteed:
•  81,1% voor de directe realisatie van de programma

doelstellingen;
•  13,1% voor algemeen beheer door de hoofdzetel;
•    5,8% voor fondsenwerving.

De stijging van het aandeel kosten voor algemeen  
beheer is eenmalig en heeft uitsluitend te 
maken met de uitzonderlijk lage omzet in 2017. 
De verklaring daarvoor lees je op p. 7.

De stijging van het aandeel kosten voor fondsenwerving 
heeft voornamelijk te maken met de investering in 
het werven van nieuwe private donateurs via direct 
mailing in samenwerking met het communicatie bureau 
DSC. Deze investering wordt voortgezet in 2018.

Fondsenwerving
Naast de overheidssubsidies wendde Protos in 2017 
voor 1.188.319,30 EUR eigen fondsen aan voor:
• ngobijdragen voor gesubsidieerde programma’s;
• financiering van projecten, die los van de klassieke  

overheidsfinanciering liepen;
• financiering van nietsubsidieerbare kosten van de 

programma’s;
• financiering van een deel van de kosten voor  

algemeen beheer door het hoofdkantoor.

Protos haalt op een transparante manier een deel  
van de vereiste ngobijdrage voor programma’s uit  
institutionele cofinanciering.

Resultatenrekening (in €)

  2017 2016

Opbrengsten 5.479.258,42 8.518.554,22

Fondsenwerving & Subsidies 5.386.526,80 8.122.336,31

 Fondsenwerving 1.188.319,30 1.260.496,17
 Subsidies 4.198.207,50 6.861.840,14

Diverse opbrengsten 83.232,38 291.897,38

Financiële opbrengsten 3.516,31 93.586,42

Uitzonderlijke opbrengsten 5.982,93 10.734,11

Kosten  5.438.330,93 8.238.461,33

Diensten, diverse goederen 790.041,08 1.410.880,79

Bezoldigingen 2.288.369,29 2.805.967,18

Afschrijvingen 207.840,60 56.946,85

Voorzieningen 90.783,27 49.617,02

Andere bedrijfskosten 2.031.972,63 3.871.298,52

Financiële kosten 29.319,43 43.249,01

Uitzonderlijke kosten 4,64 501,96
resultaat vóór omrekeningsverschillen 40.927,49 280.092,89 
Omrekeningsverschillen 4.226,57 1.372,15
resultaat nà omrekeningsverschillen 36.700,92 281.465,04 
Onttrekking aan de bestemde fondsen 0,00 7.443,72
Toevoeging aan de bestemde fondsen 30.000,00 140.298,36

Over te dragen positief/negatief resultaat 6.700,92 148.610,40 
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Herkomst financiering

2017

2016

                                                          2016     2017
 Vlaamse Overheid 1% 2%
 Europese Commissie 10% 6%
 Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid 10% 11%
 Fondsenswerving 16% 22%
 DGD 47% 51%
 Andere 16% 8%

Regionale verdeling van de bestedingen voor de programmawerking

                                                                               2016     2017
 Benin 22% 22%
 Ecuador 18% 11%
 Grote Meren 10% 15%
 Haïti 12% 13%
 Madagaskar 11% 11% 
 Mali 19% 20%
 België 8% 8%

0 20 40

0 20 40

Evolutie besteding en programmawerking (in €)

2016

2017

2016

2017
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Samenwerkingsverbanden en netwerken

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling  
(VPWvO) is een platform van actoren uit 
de Vlaamse Overheid, de publieke (drink)
waterbedrijven, private bedrijven actief in 
of rond water, de Vlaamse academische en 
onderzoekswereld, ngo’s en vzw’s. Zij leveren, 
door samen te werken, een extra bijdrage tot 
het behalen van de internationale component 
van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 
6 (SDG 6) “Verzeker toegang tot duurzaam 
water en sanitatie voor iedereen”.

Ondernemers voor Ondernemers staat voor
dialoog en samenwerking tussen bedrijven en 
ngo’s. Het stimuleren van ondersteuning door 
de bedrijven voor duurzame socioeconomische 
ontwikkelingsprojecten in het Zuiden van de 
ledenngo’s, en het rechtstreeks ondersteunen 
van opstartende ondernemers in het Zuiden.

Samen ben je sterker om iets te bereiken.
Protos neemt actief deel aan of stuurt een aantal netwerken en platformen in België.
Het streefdoel is dat deze netwerken en Protos elkaar inhoudelijk voeden.

The Shift is een Belgisch duurzaamheidsnetwerk. 
Samen met zijn leden en partners wil The Shift de 
transitie naar een duurzamere maatschappij en 
economie realiseren. The Shift bundelt zijn activitei
ten rond 3 werkwoorden: connect, commit, change.

De ngofederatie is de federatie van Vlaamse 
ngo’s. Protos is lid van de Raad van Bestuur 
en van diverse werkgroepen. www.ngoopen
boek.be is een product van de federatie.

11.11.11 is de koepel van de Vlaamse NoordZuid
beweging: gezamenlijke politieke actie rond ontwik
keling van het Zuiden en het sensibiliseren van het 
brede publiek voor eerlijkere NoordZuidrelaties.

Centre National de Coopération 
au Développement (CNCD).
Eind 2009 trad Protos toe tot de Franstalige 
NoordZuidkoepel. CNCD heeft dezelfde 
doelstelling als de Vlaamse koepel.

 
Perspective 2030 is een samenwerkingsverband 
voor een betere wereld tegen 2030. Coalitie 
van Belgische ngo’s met gezamenlijke actie 
rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s) en opvolging van de Belgische 
inbreng in de realisatie ervan.

De Provincie OostVlaanderen concentreert haar 
internationale samenwerking voor een groot 
deel in 3 regionale samenwerkingsakkoorden, 
van provincie tot provincie. Eén van deze 
regionale samenwerkings verbanden is met 
de provincie Esmeraldas in Ecuador. Protos 
en de lokale partner CEFODI zijn uitvoerende 
partners van dit samenwerkingsakkoord 
voor de provinciale partners.

Flower Toilet in Nyakeera, Oeganda © Sofie Page
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Bedankt donoren
Protos had in 2017 zijn programma’s niet kunnen uitvoeren zonder de financiële steun 
van velen. Wij danken dan ook iedereen hartelijk voor de zeer gewaardeerde steun.

Alle particuliere schenkers 

Provinciebesturen: Antwerpen • Limburg • OostVlaanderen • VlaamsBrabant •

Stads en gemeentebesturen:  
Berlare • Destelbergen • Gent • Hoogstraten • Mechelen • Ranst • Zottegem •

Diverse organisaties en bedrijven:
11.11.11 • 4UCampus • ACLVB  CGSLB via ALIMENTO • Antea Group Belgium nv • Aquafin • 
Association SudNord • Ayuda en Acción  SP • CoValent via Ondernemers voor Ondernemers 
• Denys via Ondernemers voor Ondernemers • De Kansel • De Watergroep • Dpt. Tarn et 
Garonne  FR • Duror (Terre Bleue) via Ondernemers voor Ondernemers • Ecobeton Water 
Technologies • Familie en vrienden Elise Delsaerdt • FARYS • Ghent Dredging • HerboschKiere • 
HidroPLUS PIDPA • Hugo Vercammen via Ondernemers voor Ondernemers • Hydrobru • Koning 
Boudewijnstichting  Music for Life • Koning Boudewijnstichting  Fonds Elisabeth en Amélie • Kris 
Kras • Lindemans vrienden • Linklaters • Lions Service Gent Scaldis • Morlaas  FR • Nationale 
Loterij • Nature Solutions • North Sea Port Ghent via Ondernemers voor Ondernemers • Renotec 
via Ondernemers voor Ondernemers • Sanitechniek via Ondernemers voor Ondernemers • Sipwell 
• Soroptimist Club Zottegem • Stichting Gillès • Stichting Woord en Daad  NL • TNAV vzw • TREVI 
nv • UEBH • VPK Packaging Paper • Willemen Groep via Ondernemers voor Ondernemers •

Voor de financiering van de programma en partnerwerking:
Federale Overheid, DGD DirectieGeneraal Ontwikkelingssamenwerking en het Belgisch Fonds  
voor de Voedselzekerheid (BFVZ) • Europese Commissie • Vlaamse Overheid: departement Omgeving 
(via het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling) • Facilité africaine de l’Eau via de  
Banque Africaine de Développement • Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ) •  
Stichting Aqua For All voor VIA Water NL •

Leverden gratis kennis en expertise inzetbaar in onze programma’s of aan onze partners:
Arcadis België • Antea Group Belgium • Aquafin • De Watergroep • IMDC • FARYS •  
KU Leuven, Departement EES • Stichting Hubi & Vinciane • UGent, Vakgroep Toegepaste 
Ecologie en Milieubiologie • Universiteit Antwerpen IMDO • VVSG •

Hartelijk dank ook aan jullie, vrijwilligers. Jullie zetten zich gratis en vrijwillig in voor redactie en 
vertaalwerk, bemanden en bevrouwden sensibiliserende stands, of hielpen mee aan de uitbouw  
van onze elektronische bibliotheek.

Flower Toilet in Nyakeera, Oeganda © Sofie Page
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Index GRI

 

Op de website vindt u bijkomende toelichtingen of besprekingen van indicatoren die nagenoeg dezelfde zijn over de jaren heen.  
Zie protos.ngo < jaarverslagen <  sociaal, maatschappelijk en milieuverslag 2017

   ALGEMENE TOELICHTINGEN - ONTSLUITINGEN  
  ORGANISATIEPROFIEL
 Rugkaft GRI 1021 Naam van de organisatie
 1125,26 GRI 1022 Producten – diensten; Unique selling proposition 
 Rugkaft GRI 1023 Locatie hoofdkantoor
 89 GRI 1024 Landen – entiteiten waar de organisatie actief is
 Rugkaft GRI 1025 Juridische structuur
 1125 GRI 1026 Sectoren waarin actief
 2,89, 26,34  GRI 1027 Omvang van de organisatie:  
 website  kerncijfers, personeel, leden en omzet
 26, website GRI 1028 Sociale balans gegevens over werknemers, vrijwilligers
 26 GRI 10241 Percentage werknemers dat onder CAO valt
 website GRI 1029 Leveringsketen
 26  GRI 10210 Significante veranderingen in rapportageperiode
 26 GRI 10211 Voorzorgsprincipe
 26 GRI 10212 Onderschreven charters en principes
 26,36 GRI 10213 Lidmaatschap bij federaties en koepels
 3,27 GRI 10214 Voorwoord en verklaring over duurzaamheid van de voorzitter
  BETROKKENHEID BELANGHEBBENDEN
 2,26,36,37 GRI 10240  Lijst van de betrokkenen
 4 GRI 10242 Basis waarop de betrokkenen werden geselecteerd
 4 GRI 10243 Aanpak van belanghebbenden betrokkenheid
 4 GRI 10244 Belangrijkste thema’s belanghebbenden betrokkenheid
  MATERIELE ASPECTEN EN GRENZEN
 27 GRI 10245 Afbakening financieel verslag voor entiteiten
 27 GRI 10246 Proces voor bepalen inhoud en aspect grenzen
 4,29 GRI 10247 Lijst relevante thema’s (aspecten) 
 27 GRI 10248 Herwerking van informatie
 27 GRI 10249 Verandering in rapporteringen
  VERSLAGPARAMETERS
 27 GRI 10250 Periode
 27 GRI 10251 Datum vorige verslag
 27 GRI 10252 Verslagcyclus
 32,38 GRI 10253 Contactpunt voor vragen over het verslag
 4,26 GRI 10254 Gekozen “in accordance to GRI Standards” optie “Core”
 Deze tabel GRI 10255 GRI Inhoudsindex
 32 GRI 10256 Externe verificatie
  BESTUUR
 website GRI 10218 Bestuurs en beslissingsstructuur

  ETHIEK en INTEGRITEIT
 2,28, website GRI 10216 Waarden, principes, standaards en gedragsnormen
  MANAGEMENT AANPAK
 4,27 GRI 1031 Verklaring bij de pertinente thema’s  
   en de grenzen van de rapportering erover
 27 GRI 1032 De management aanpak en zijn onderdelen
 27, website GRI 1033 Evaluatie van de management aanpak

   SPECIFIEKE INDICATOREN    
  ECONOMISCH
 3235 GRI 2011 Omzet en financiële continuïteit      Externe Verificatie
 35 GRI 2014 Steun van overheid
 35, website NGO 8 Financieringsbronnen en 5 belangrijkste donoren
  MILIEU
 Tabel website GRI 3021 Totale hoeveelheid gebruikte materialen
 Tabel website GRI 3032 Energieverbruik binnen de organisatie
 28, GRI 3054 CO2emissies intensiteit
Tabel website 
 28, website GRI 3055 Maatregelen om de CO2emissies te verminderen
   SOCIAAL
 26, website GRI 4011 Personeelsverloop
 Tabel website GRI 4032 Werkverlet
 Tabel website GRI 4042 Opleiding
 26 GRI 4043 % medewerkers functioneringsgesprek
 Tabel website GRI 4051 Diversiteit bij personeel
  MAATSCHAPPELIJK
 28 GRI 2052 Communicatie en vorming over anticorruptie & fraude

    GRI 103 BIJKOMENDE MANAGEMENT ONTSLUITINGEN    
   VOOR DE NGO-SECTOR    
2,8,9,10,11,13, NGO 31 Programma  impact: duurzame autonome beheerstructuren 
         14,15,29
2, 8,9,11,17,21 NGO 32 Programma  impact: aantal begunstigden toegang tot
    3,5,10,11,14, NGO 33 Programma  impact: impact op ontwikkeling
1721,24,30,39
    8,9,12,16,22 NGO 34 Programma  impact: capaciteitsversterking partners
       3,12,14,15, NGO 35 Programma: hoofdstrategieën
     16,20,22,23
 website NGO 5 Standpuntbepaling bij pleitbezorging;  
 3,7,89,14,25  Deelname aan standpuntbepaling, publiek beleid en lobbying
 website NGO 1,4,6,7
 website NGO 10  Aansluiting bij standaards voor fondsenwerving  
  of G4PR6 en marketing communicatie

Contactpunt voor vragen over dit verslag : vincent.volckaert@protos.ngo  tel +32 (9) 235 25 10

         p.  GRI Standaard 
  toelichtingsnr.
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Contactpunt voor vragen over dit verslag : vincent.volckaert@protos.ngo  tel +32 (9) 235 25 10

 “We werken momenteel 
samen met Protos om eventuele 
pannes snel op te volgen. Als de 
werking van een drinkwaterpunt 
onderbroken is door een panne, heeft 
dat natuurlijk zware gevolgen voor de 
drinkwatervoorziening. Er is dan ook 
een grotere toevloed van gebruikers 
aan de andere drinkwaterpunten die 
wel nog  werken. Protos begeleidt de 
Vereniging van drinkwatergebruikers 
(AUEP) en dit werpt zijn vruchten af. De 
AUEP kan vandaag de nodige middelen 
mobiliseren om een defecte pomp zo 
snel mogelijk te laten herstellen.”

Kolokélé Doumbia – Lid van de Vereniging 
voor drinkwatergebruikers en chef de 
village van Sanankorobougou in Mali.



www.protos.ngo

De digitale versie van dit jaarverslag vind je op www.protos.ngo.
Je vindt er ook meer informatie over de besproken GRIindicatoren.
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Protos vzw | Flamingostraat 36 | B9000 Gent 
+32 (9) 235 25 10 
info@protos.ngo 
ondernemingsnummer 0417.299.047

Protos België | info@protos.ngo 
Protos Benin | info.benin@protos.ong 
Protos Haïti | info.haiti@protos.ong 
Protos Grote Meren | info.uganda@protos.ngo 
Protos Mali | info.mali@protos.ong 
Protos Madagaskar | info.madagascar@protos.ong 

         facebook.com/PROTOSh2o
         twitter.com/Protos_ngo
         youtube.com/user/PROTOSvzw
         linkedin.com/company/protosvzw
         instagram.com/protos_ngo

Steun Protos
via Triodosrekening
IBAN: BE22 5230 8036 1747
BIC: TRIOBEBB


