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Waterputfonds
Via het waterputfonds kunt u doneren voor de bouw van een 
waterput, waarvan de prijzen variëren per land. U kunt zowel 
een eenmalige als een maandelijkse bijdrage doneren. 

Certificaat van waardering
U heeft de mogelijkheid om de waterput een naam te geven, 
dit kan uw naam zijn of de naam van familieleden of een 
familielid dat overleden is. 

Er wordt een foto van de waterput samen met een certificaat 
van waardering gestuurd naar uw adres. Instellingen zoals 
moskeeën, verenigingen en bedrijven kunnen ook deelnemen 
aan deze campagne.

Breng weelde en zegeningen naar de regio door een 
waterput te openen! 

Hoe kan ik doneren?
U kunt het contant geven aan een van onze bureaus of 
loketten, u krijgt een kwitantie mee.

U kunt uw zakat overmaken via de bank.

U kunt online betalen op onze website www.wefa.org/nl. 
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www.wefa.org +49 221 880 64 80
(WhatsApp)

/wefaev

:: Bank gegevens
WEFA e.V.
Volksbank Köln Bonn
BIC:   GENO DED1 BRS
IBAN: DE10 3806 0186 6008 6880 18

Contact
:: WEFA Duitsland
Franz-Geuer-Str. 2
D-50823 Köln
T:  +49 221 880 64 80 
E:  info@wefa.org

:: Social Media

:: WEFA Oostenrijk
Ignazgasse 12
AT-1120 Wien
T:  +43 125 201 64
E:  office@wefa-austria.at

:: WEFA België
Chaussée D´Haecht 193
BE-1030 Schaerbeek
T:  +32 498 762 900
E:  info@wefa.be

:: WEFA Nederland
T:  +31 8 50 86 86 01
E:  info@wefanl.org

:: WEFA Zwitserland
Waldshuterstr. 55
CH-4310 Rheinfelden
T:  +41 79 320 61 92
E:  info@wefaswiss.org

:: WEFA Turkije
Ali Kuşçu Mah., Kıztaşı Cad.
No. 43/5, Fatih İstanbul
T:  +90 212 523 023 0
E:  info@vefa.org

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

:: Bank gegevens
WEFA Belgium
ING Bank
BIC: BBRUBEBB
IBAN: BE 86 6528 5449 8950

:: Bank gegevens 
BUNQ Bank 
BIC:     BUNQNL2A
IBAN:  NL49 BUNQ 2039 3848 98

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

:: Bank gegevens
Uluslararası Vefa İnsani Yardım Derneği
Ziraat Bankası (TL Hesabı)
BIC: TCZBTR2A
IBAN:  TR79 0001 0004 8886 0629 8150 01

Partners



LES DORSTIGEN! 
Afrika is het continent waar het watertekort meest intens 
is. Vooral in gebieden met een woestijnklimaat en vele 
tekortkomingen in basisbehoeften, zien we dat het probleem 
zeer aanwezig is. Daarnaast zorgt de afwezigheid van 
schoon drinkwater voor vele ziekten en kwalen die zich snel 
verspreiden. Geen toegang hebben tot schoon drinkwater is 
voor velen een reden tot overlijden. 

Wij als WEFA bouwen waterputten in verschillende regio’s 
in Afrika en Azië waar droogte, matige infrastructuur en 
geografische ligging een belemmering zijn voor de toegang 
tot schoon drinkwater. Naast het voorzien van het lokale volk 
van drinkwater is het doel van toegang tot schoon water ook 
om ziektes en aandoeningen gerelateerd aan watertekort te 
vermijden. Het water biedt ook profijt aan de landbouw en 
vee, deze verbetering zorgt voor een positieve ontwikkeling 
van de werkgelegenheid.

Wij als WEFA hebben ervoor gezorgd dat de mensen in Midden-
Azië, het Verre Oosten en Afrika niet meer dagelijks kilometers 
hoeven af te leggen door weer en wind om water op te halen. 
4.504 putten zijn gebouwd tot heden en meer dan een miljoen 
mensen zijn bereikt dankzij onze waterput projecten.

“Voor degenen die sadaqah jariyah (blijvende dona-
ties zoals, waterputten, scholen, moskeeën en an-
dere werken waar mensen continu baat bij hebben) 
verrichten zal het boek van zegeningen niet sluiten. “

(Hadith)

Togo BangladeshKenia Somalië Sri LankaSoedan 

LANDEN EN WATERPUTPRIJZEN

4.500 KINDEREN
Dagelijkst overlijden er 4500 
kinderen aan diarree.

1.2 Miljard
Van elke 5 personen in de wereld heeft 
er 1 geen toegang tot schoon water. 
1.2 miljard mensen hebben moeite 
met het vinden van schoon water. 

5 Liter
Terwijl de gemiddelde Europese 
burger 160 liter water verbruikt 
per dag, gebruikt de gemiddelde 
burger in Afrika 5 a 10 liter.

1.6 Miljoen
Indien het waterprobleem 
opgelost wordt, zullen 1.6 
miljoen mensenlevens 
gered worden

8 SECONDEN
Elke acht seconden overlijdt er een 
kind door dehydratie of een andere 
aandoening gerelateerd aan gebrek in 
sanitaire voorzieningen.

:: 550 € :: Pakistan (klein)

:: 1.800 € :: Togo (klein) :: Sri Lanka (klein)

:: 2.750 € :: Pakistan (groot)

:: 2.800 € :: Kenia :: Guinea

:: 3.300 € :: Benin (groot)

:: 3.500 € :: Somalië

:: 3.700 € :: Soedan  :: Sri Lanka (groot)

:: 4.000 € :: Mongolië  (groot)

:: 6.000 € :: Burkina Faso (groot)


