
GEEF LEVEN AAN 
GEBARSTEN LIPPEN 

Kostprijs van een waterput of 
het ‘Waterputfonds’
De kost prijs van een waterput die per land en regio bepaald 
wordt kunt u overmaken om een waterput te openen of u 
kunt kiezen om éénmalig of maandelijks een zelf vastgesteld 
bedrag te storten ter ondersteuning van het Waterputfonds. 
Het fonds wordt ook besteed voor het openen van waterput-
ten. 

Dankbrief
Er wordt een dankbrief  naar uw adres toegestuurd met een 
foto van de waterput waarop een door u gekozen naam ver-
meld staat. U kunt een waterput openen in uw eigen naam of 
in de naam van een familielid die nog leeft of reeds gestor-
ven is. Organisaties, moskeeën, verenigingen en bedrijven 
mogen ook deelnemen aan deze campagne. 

Hoe kunt u deelnemen aan 
de campagne? 

Schoon water

International Relief Organization

U kunt contant doneren door een van onze kantoren 
of vertegenwoordigers te bezoeken. 

U kunt uw bank een opdracht geven om te doneren.

U kunt zelf uw donatie overschrijven op ons 
rekeningnummer.

U kunt online doneren op onze website
www.stichtingwefa.nl

U kunt uw donatie aangeven door telefonisch contact 
op te nemen.
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Partners in Europa
:: WEFA Austria
Ignazgasse 12
AT-1120 Wien
Telefon: +43 (0) 125 201 64
E-Mail:  offi ce@wefa-austria.at

:: WEFA Belgium
Chaussée D´Haecht 193
BE-1030 Schaerbeek
Telefon: +32 (0) 4 834 30 003
E-Mail:  info@wefa.be

:: WEFA Netherlands
Mathenesserdijk 430
NL-3026 GV Rotterdam
Telefon: +31 (0) 6 53 93 16 08
E-Mail:  info@stichtingwefa.nl

:: WEFA Swiss
Waldshuterstr. 55
CH-4310 Rheinfelden
Telefon:  +41 (0) 79 320 61 92
E-Mail:  info@wefaswiss.org

:: Bank gegevens
WEFA Austria
Erste Bank AG
BIC: GIBAATWWXXX
IBAN:  AT33 2011 1823 6828 5800

:: Bank gegevens
WEFA Belgium
BNP Paribas Fortis
BIC: GEBABEBB
IBAN: BE26 0017 2823 2529

:: Bank gegevens
Stichting WEFA Netherlands
ING Bank N.V.
BIC:  INGBNL2A
IBAN: NL 20 INGB 0008 1034 28

:: Bank gegevens
Verein WEFA
Basler Kantonalbank
BIC: BKBBCHBBXXX
IBAN:  CH50 0077 0254 0156 1200 1

Contact
:: WEFA Germany
Franz-Geuer-Str. 2
DE-50823 Köln
Tel:  +49 (0) 221 880 64 80
Fax: +49 (0) 221 870 87 86 
E-Mail: info@wefa.org

:: Bank gegevens
WEFA e.V.
Kölner Bank 
BIC: GENO DED1 CGN
IBAN: DE30 3716 0087 0252 5250 25

:: Vestiging Berlijn
Prinzenstr. 12
10969 Berlin
Tel: +49 (0) 30 616 717 17 
Fax: +49 (0) 30 616 717 70 
E-Mail: berlin@wefa.org 

:: Social Media
/WEFAev

www.wefa.org
+49 178 325 62 07
(WhatsApp)



Laat niemand uitdrogen!  
Afrika staat bekend als het continent met het grootste waterte-
kort waar mensen als gevolg van het droge woestijnklimaat en 
gebrek aan middelen drinkwaterproblemen ondervinden. Het 
ongezond en vervuild water verspreidt epidemieën en ziektes 
waardoor duizenden mensen en in het bijzonder kinderen hun 
leven hebben verloren. 

Wefa bouwt waterputten in gebieden van Azië en Afrika waar 
mensen geen toegang hebben tot schoon drinkwater door 
geografische omstandigheden, droogte en infrastructuur 
problemen. 

In waterschaarste regio’s voorzien deze waterputten het volk 
in drinkwater en water voor dagelijks gebruik. Men beoogt 
hiermee de verspreiding van allerlei ziektes te voorkomen en 
werkgelegenheid te creëren door duurzame oplossingen te 
bieden voor het watertekort in landbouw en veeteelt. 

Tot op heden heeft Wefa in Afrika, Centraal-Azië en het Verre 
Oosten meer dan 4000 waterputten geopend en honderddu-
izenden mensen voorzien van water die anders genoodzaakt 
waren om voor een slokje water kilometerslang te stappen 
onder zware weersomstandigheden. 

5 JAAR
Dagelijks sterven 4500 kinderen 
jonger dan 5 jaar door diarree 

1.2 MILJARD
1 op 5 mensen in de wereld is 
beroofd van schoon water. 1,2 
miljard mensen hebben geen 
drinkwater. 

5 LITRE
Het gemiddeld waterverbruik 
per persoon in Afrika bedraagt 5 
tot 10 liter terwijl dit 160 liter is 
in Europa.

1.6 MILJOEN
Het oplossen van de water-
problematiek kan 1,6 miljoen 
mensenlevens redden. 

8 SECONDEN
Per 8 seconden sterft een kind door 
dorst of door gebrek aan goede 
sanitaire voorzieningen

:: 550,– €
 Cambodja (klein)
 Kasjmir 

:: 1.800,– €
 Cambodja (groot) 
 Sri Lanka (klein)
 Togo

:: 2.300,– €
 Tanzania 

:: 2.800,– €
 Kenia
 Guinea  

:: 3.500,– €
 Somalië

:: 3.700,– €
  Sudan
 Sri Lanka (groot)

Landen waar wij waterputprojecten uitvoeren en kostprijs 
waterputten:

Al wie doet aan liefdadigheid (sociaal gericht; fonteinen, scholen, 
gebedsplaatsen waarbij mensen duurzaam voordeel aan hebben) 

zal ook na de dood blijven beloond worden.
 (Hadis)
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