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Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van waterputprojecten, met name in Ghana 
en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, alsmede het verkrijgen van – en het beheer voeren over
de financiële middelen 1), de roerende en onroerende zaken, die
voor het bereiken van dit doel noodzakelijk en/of nuttig zijn.
1)Financiële middelen.
De  financiële middelen van de stichting bestaan uit:
* Bijdragen van begunstigers.
* Ingezamelde gelden.
* Hetgeen krachtens erfstelling, legaat, lastbevoordeling,
   of schenking wordt verkregen.
* Baten verkregen uit belegging van vermogensbestanddelen
   van de stichting.
* Toevallige baten.
Bestuurssamenstelling
Samenstelling van het bestuur van de 
Stichting Pompen is Leven 
Naam : de Nooij Albert Christiaan
Geboortedatum en plaats : 09-03-1959,  Ede
Infunctietreding : 10-09-1997
Titel : Voorzitter
Bevoegdheid :  Gezamenlijk bevoegd

   met andere bestuurder(s),
   (zie statuten)

Naam : van Roekel, Gerrit
Geboortedatum en plaats : 06-12-1945, Wageningen
Infunctietreding : 10-09-1997
Titel : Secretaris
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd

   met andere bestuurder(s),
   (zie statuten)

Naam : van Kalleveen, Willem, Cornelis, Leonard
Geboortedatum en plaats : 27-03-1946, Amsterdam
Infunctietreding : 10-09-1997
Titel : Penningmeester
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd

   met andere bestuurder(s),
   zie statuten

Naam : van Dijk, Jan
Geboortedatum en plaats : 13-01-1946, Utrecht
Infunctietreding : 10-09-1997
Titel : Bestuurder
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd

   met andere bestuurder(s),
   zie statuten 

Naam : van Butselaar, Gerrit
Geboortedatum en plaats : 12-09-1943, Oudewater
Infunctietreding : 01-01-2000
Titel : Bestuurder
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd

   met andere bestuurder(s),
   zie statuten

Beloningsbeleid voor het bestuur:
* Het volledige bestuur krijgt geen vergoeding voor de
   Activiteiten die worden verricht aan of namens de stichting.



Beleidsplan 2012-2017:
1 Achtergrond landelijke watervoorziening in Ghana
De drinkwatervoorziening in Ghana is grotendeels afhankelijk van grondwater. In het bijzonder in landelijke 
gebieden in het noorden van Ghana is het oppervlaktewater niet geschikt voor consumptie.
In de jaren negentig waren de centrale overheid en externe agentschappen verantwoordelijk voor de planning, 
bouw en onderhoud van de landelijke watervoorziening. Er was geringe betrokkenheid van de private sector 
behalve buitenlandse adviseurs en boorbedrijven. In 1990 bestond er maar één private booronderneming, die 
door gebrek aan concurrentie gemiddeld USD 9.000 per boorgat kon rekenen vergeleken met een gemiddelde 
USD 3.000 in de VS en het VK.
 Iets meer dan een decennium later is de structuur en strategie van Ghana’s landelijke watervoorziening 
getransformeerd:

• districtsparlementen en gemeenschappen spelen een belangrijke rol in de planning van voorzieningen.
• de private sector is actief geworden in het boren van waterputten en andere dienstverlening
• de gemeenschappen zijn volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van de watervoorziening.

Het nieuwe beleid trekt extra fondsen aan en het werk aan de watervoorziening wordt versneld uitgevoerd, mede 
in verband met de millennium doelstellingen. 

2 Doelen voor de 2013-2017
Het bestuur van “Pompen is leven” heeft op mede basis van de tot op heden opgedane ervaring geconcludeerd 
dat er in de periode 2013 – 2017 gestreefd moet worden naar een verdergaande zelfstandigheid van de 
uitvoerende organisatie in Ghana. 
Deze zelfstandigheid houdt in dat naast de stichting “Pompen is leven” er ook door andere donoren of lokale 
organisaties of families putten, latrines of rain water harvesting installaties gekocht moeten worden.
“Pompen is Leven”  kan dan besluiten tot aankoop van een willekeurig aantal pompen, waarvan het aantal 
samenhangt met de beschikbare gelden.
De in 2011 gekochte hydraulische boorstelling, welke in september 2012 ter plaatse arriveerde, zal in de loop
van 2013, na een initiële training in januari  van een boormeester, geleidelijk aan meer operationeel worden
ingezet. In het begin vooral om boorgaten die met de andere technieken niet voldoende diepte konden bereiken
verder uit te diepen en geleidelijk aan om een groot aantal boorgaten te maken.
Een beleid is geformuleerd dat kan worden samengevat onder de term “derde fase drinkwaterproject”. Dit beleid
wordt in paragraaf 3 toegelicht.

3 De derde fase van het drinkwaterproject in Noord Ghana.
De volgende activiteiten zullen worden uitgevoerd in de derde fase:

� Stichten van een lokale organisatie onder lokaal bestuur.
� Vergroten van de onafhankelijkheid van de twee bestaande boorteams.
� Het aanvullen en mogelijk op termijn vervangen van de huidige beitel en puls boormethode door een 

rotatie en spoeling methode. Er is in 2012 een hydraulische boorstelling ingevoerd en er is een aanzet 
tot een training gegeven. De training zal in 2013 worden uitgebreid.

� Het verbeteren van de werkwijze van de Water- en Sanitatie comités.
� Het verbeteren van de hygiëne door het geven van workshops en demonstraties over latrinebouw.
� Het verzamelen van regenwater om watertekorten te voorkomen en de aandacht voor waterbehoud en –

managementtechnieken te vergroten.
� Opzetten van een onderhoudsprogramma, waarbij de eigenaren van de pomp de kosten van onderhoud 

via een periodieke  bijdrage opbrengen. 
� Vergroten van de eigen bijdragen van toekomstige pompeigenaren.
� Haalbaarheid van een revolving fund onderzoeken
� Intensieve coaching van het lokale management opdat de gewenste zelfstandigheid wordt bereikt. 

Tevens meewerken aan het zoeken van meerdere donoren.
� Kopen van touwpompen, latrines en regen water opslag tanks tegen een vast bedrag per eenheid.

Uitgeoefende activiteiten 1997-2013.
Sinds het eind van de jaren negentig is de stichting “Pompen is leven” betrokken bij de drinkwatervoorziening in
het West Mamprusi district  in Noord-Ghana.  Pompen is leven heeft twee boorteams in dienst en levert 
technische ondersteuning. Gedurende de afgelopen 15 jaar heeft “Pompen is leven” haar focus verbreed van 
alleen drinkwaterprojecten naar sociale, gezondheid en economische aspecten in samenwerking met lokale 
partners. Deze verbrede samenwerking is zeer succesvol gebleken en borgt de wateractiviteiten.
  
Gedurende de periode 1997 – 2013 zijn er circa 250 waterputten geslagen met een beitel en pulsmethode en de 
rota-sludge methodiek. Iedere put voorziet in de behoefte van 250 tot 300 personen. Voor iedere put is een water 
comité opgericht voor het beheer en onderhoud van de put. Aanvankelijk werden lokaal gebouwde touwpompen 
gebruikt, geschikt voor een diepte tot twintig meter.  
De kwaliteit en productiemogelijkheden van de touwpompen waren onvoldoende. Daarom heeft “Pompen is 
leven” de bouw van betere touwpompen geïnitieerd, tien smeden opgeleid en gereedschappen geleverd in januari
2004. In januari 2005, 2006 en 2007 en 2010 hebben de smeden vervolgtrainingen en additioneel gereedschap 
gekregen. In de periode 1997-2013 zijn circa 100 latrines opgeleverd en werden 100 regenwater opslag tanks 



gebouwd met een capaciteit van 800 liter per stuk en 3 regenwater opslag tanks met een capaciteit van ieder 
40.000 liter. 

Jaarverslag Stichting Pompen is Leven
Pompen is leven
De Stichting Pompen is Leven is formeel opgericht in 1997 en is actief in de voorziening van 
drinkwater op het platteland in het noorden van Ghana. Naast de voorziening van drinkwater door 
middel van geboorde waterputten worden ook regenopvang installaties en latrines aangelegd. In 
Ghana is een lokale stichting ( Niet Gouvernementele Organisatie, ngo) actief.

De activiteiten vinden plaats in het noorden van Ghana in een straal van circa 60 km rondom 
Walewale. 

Het bestuur in Nederland bestaat uit vijf personen. Deze worden op de website aangegeven.

In Ghana bestond het bestuur uit 4 personen. In 2013 is dit uitgebreid met 4 lokale actieve personen 
en zullen de nog aanwezige Nederlandse bestuursleden in 2014 aftreden.

Activiteiten 2013
In 2013 zijn door de lokale ngo de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Waterputten
Er zijn 20 waterputten geboord en afgewerkt met een touwpomp.

Regenwateropvang
Er zijn 25 regenwateropvang installaties van 4 m3 met dakgoot gerealiseerd. Ook is een watertank 
van 45 m3 geconstrueerd nabij een school in Bunbuazio.

Latrines
Er zijn 20 latrines aangelegd.

Bezoek aan project
Vanuit de Nederlandse Stichting heeft in februari  een bezoek plaatsgevonden. Tijdens dit bezoek 
heeft controle van de lokaal bestede gelden plaatsgevonden en is geconstateerd dat geen omissies 
aanwezig zijn. Nadruk is gelegd op activiteiten van de lokale projectleider, Yussif Abdul Rahaman, ter 
uitbreiding van zijn netwerk met als doel verkrijgen van lokale opdrachten voor werkzaamheden. 

Voorst heeft opleiding plaatsgevonden in administratie door Gert van Butselaar en in het boren met de
nieuw aangeschafte Rotary Boorstelling door Jan van Dijk en Gerrit van Roekel.

Ook de in 2012 geplaatste waterputten, regenwateropvangtanks en latrines zijn geïnspecteerd. Waar 
nodig zijn opmerkingen gemaakt ter verbetering van het product.

Voorbereidingen voor de start van een onderhoudsprogramma van de waterputten en pompen in 
Janga zijn gestart.

Activiteiten in Nederland
In 2013 is deelgenomen aan de Vlegeldag in Bennekom, waar de stichting aanwezig was met een 
kraam. Gedemonstreerd is het maken van plunjers voor de touwpomp.

Wandelen voor Water is door de Rotary District georganiseerd in Ede en Pompen is Leven heeft actief
meegeholpen. De opbrengst is via  Aqua for All ter beschikking gekomen voor het Third Phase project.

Een lezing omtrent de activiteiten in Ghana is gehouden voor de Rotary Club in Veenendaal.

Pompen is Leven is lid van het Holland Ghana Platform, een netwerk van organisaties actief in het 
noorden van Ghana, en van Partin, de koepelorganisatie van Particuliere Initiatieven.

Publicaties in het Bennekoms Nieuwsblad hebben bijgedragen aan verbreding van kennis omtrent 
Pompen is leven in de lokale gemeenschap in Bennekom.

Tweemaal is onder de donateurs een nieuwsbrief verspreid, eenmaal in mei en eenmaal in december.

Opgesteld door:
Gerrit van Roekel, secretaris



Stichting Pompen is Leven

Financieel Overzicht

Balans per 31 december 2013
___________________________________________________________________________

31 december 2013  31 december 2012

(in euro) 

Activa

Overlopende activa                    7.000     25.176
                     
Liquide middelen      57.953                 55.064

  _____________ ______________
                 64.953                       80.240
31 december 2013 31 december 2012

(in euro)

Eigen vermogen
Batig saldo      50.736     38.827

Te betalen projecten      13.217                 37.647
        

Langlopende verplichtingen                    1.000       3.766
          

 

______________ ______________
     64.953     80.240

Stichting Pompen is Leven

Staat van baten en lasten over 2013

___________________________________________________________________________
         2013            2012

(in euro)
Baten

Donaties en bijdragen                   22.900         52.194
Rente            621           1.288

_________    _________
                      23.521         53.482
___________________________________________________________________________



Lasten

 Projecten      10.728        91.853
Algemene kosten                       885                               440

________            _________
     11.613                          92.293

___________________________________________________________________________

Saldo        11.908      -38.811


