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doel

• 40 werkeloze afgestudeerden ondersteunen 
bij het opzetten en beheren van een kleine 
wateronderneming

• Gericht op duurzame watervoorziening van de 
plattelandsbevolking van Benin



project

• Opleiding tot water ondernemer
• Aanleggen van watersystemen op basis van 40m 

diepe geboorde putten, pompsysteem, 
zonnepaneel, voorraadvat, elektronisch pre-pay
betaalsysteem

• Oprichting van een Investeringsfonds dat wordt 
gefinancierd uit deel van de opbrengsten 
waarmee in de toekomst nieuwe ondernemingen 
worden opgezet na afloop van het project



budget

• Totale project omvat 40 ondernemingen, ieder 
met 8 systemen voor 100.000 inwoners

• Budget totale project €1,7m
• Bronnen: Fonds Duurzaam Water (overheid) 

ruim €1m, reeds gecommitteerde sponsoren 
€400k, nog benodigde sponsoren €300k

• Bijdrage RoS: op basis van veelvoud van €6k 
(=kosten van een compleet water systeem)



Betrokkenheid en duur

• Het project is in 2014 gestart
• Begin dit jaar selectie en training water 

ondernemers
• Looptijd tot 2021, totaal 7 jaar
• Meerjarige bijdragen zijn welkom
• RoS zeer welkom om project te bezoeken



Ontvangende organisatie

• Stichting de Eijkelkamp Foundation
• Opgericht ter ere van het 100 jarige bestaan 

van Royal Eijkelkamp in 2011
• Solide kennis en middelen voor realiseren van 

water projecten in minder ontwikkelde landen
• Familie bedrijf met uitstekende internationale 

reputatie
• Gevestigd in Giesbeek, Oosten van het land



Contactpersonen 

• Bas Kelderman, Stichting de Eijkelkamp 
Foundation

• Fons Eijkelkamp, eigenaar van Royal 
Eijkelkamp



Motivatie 
• De focus op het bouwen van gezonde 

ondernemingen is waarborg voor continuïteit
• Pre-pay betaalsysteem voorkomt fraude en zorgt 

voor transparante financiële verantwoording
• Eijkelkamp staat borg voor uitstekende kwaliteit 

van de te bouwen systemen
• Werkgelegenheid voor 40 jonge professionals
• Gerenommeerde lokale partners bieden het 

noodzakelijke politieke draagvlak
• Investeringsfonds zorgt voor doorgaande 

uitbreiding van het programma



Motivatie 

• We worden betrokken door middel van:
– Presentatie in de club
– Ieder kwartaal een update van het project
– Jaarlijkse benefietavond met persoonlijke 

videoboodschappen van de water ondernemers
– Vermelding op de website en in sociale media

• We stappen op een rijdende trein










