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Onderhoud. 
De Rondzendbrief van december 2015 eindigde met de plannen voor de 
renovatie of vervanging van een serie pompen uit de begin periode (vanaf 
2000). Inmiddels is het zover. Alle waterputten zijn voorzien van een GPS-
coördinaat en van iedere put zijn de mankementen in kaart gebracht. Het gaat 
om 134 waterputten cq. touwpompen die gerenoveerd moeten worden. 
Besprekingen zijn gevoerd met de gebruikers om mee te betalen en zich 
vervolgens aan te sluiten bij een i-maintenance center voor toekomstig 
onderhoud. Het gaat om een grote investering, waar we nog niet uit zijn. Om 
kostenbesparend te kunnen werken, was er behoefte aan speciaal gereedschap 
om in het veld reparaties e.d. te kunnen uitvoeren. De Van Rumpt Stichting 
heeft dit mogelijk gemaakt. “Pompen is Leven” beschikt nu over een speciale 
generator, lasapparatuur speciaal gereedschap en niet te vergeten een Tricicle 
voor het vervoer hiervan. 
 

  
 

 
Het nieuwe materiaal is 
ondergebracht bij onze 
smid Tidow Azuma. Wij 
weten dat het bij hem in 
goede handen is. 
 
 
 

 
 
   
 

Het Nabari project 
Het Nabari project is in de laatste 
fase van uitvoering. De laatste 
handgegraven waterput wordt op dit 
moment gerenoveerd en voorzien 
van een touwpomp. Het is een race 
tegen de klok, want de regentijd is 
begonnen en dat bemoeilijkt de 
werkzaamheden aanzienlijk. Omdat 
deze put, ook in de droge tijd, de 
dorpelingen van water moet voor-
zien, is het nodig om hem een 
aantal meters dieper uit te graven. 
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Het is zeer interessant om te zien hoe het 
eeuwenoude beroep van het met de hand   
graven van waterputten door de Ghanezen 
wordt uitgevoerd. Het is meer hakken dan 
graven om er doorheen te komen. Het is 
een zwaar beroep. Een graafploeg bestaat 
uit circa 5 personen die beurtelings via een 
touwladder afdalen om hakwerkzaamheden 
te verrichten. De anderen storten beton in 

mallen. Om het beton goed uit te 
laten harden wordt het nat 
gehouden. Na uitharding wordt de 
mal verwijderd en is er weer een 
element klaar om later in de put 
geplaatst te worden. Oorspronkelijk 
werd de wand van de put niet 
voorzien van een hygiënische 
bewapening en zeker niet boven het 
maaiveld opgemetseld. Dit laatste 
had tot gevolg dat er veel vuil in de 
put terecht kwam. Wanneer de put 
uiteindelijk klaar is, komt er een deksel op en wordt de touwpomp geplaatst.  Er 
zijn 10 hand gegraven waterputten in het Nababari project gerenoveerd. 
Wellicht dat u zich afvraagt of het niet beter is om in een dergelijke situatie een 
nieuwe put te boren in plaats van een renovatie uit te voeren. Dit wordt steeds 
opnieuw onderzocht. Er zijn grondsoorten, die zo hard zijn dat je er niet met het 
bestaande boormateriaal van “Pompen is Leven” door kunt komen. Een 
renovatie of een nieuwe put graven is dan de beste oplossing en stel je geen 
mensen teleur. 
In de volgende rondzendbrief komen we weer op dit project terug en 
verwachten dat de oplevering dan heeft plaatsgevonden. 
 
Rondzendbrief 
Inmiddels ontvangen meer dan 60 belangstellenden onze rondzendbrief via hun 
e-mailadres.  Wanneer u ook van deze mogelijk gebruik wenst te maken, kunt u 

dit opgeven via  E-mail info@pompenisleven.nl en wij zorgen voor de 

rest. 
 
 
 

Wanneer u ons wilt steunen, kunt u uw bijdrage storten op 
bankrekeningnummer 3870.14.837 (IBAN: NL91 RABO 0387 0148 37) 
 
De Stichting "Pompen is Leven" is door de belastingdienst aangemerkt 
als ANBI, zodat uw gift aftrekbaar is. 
 
Namens het bestuur, Christiaan de Nooij, voorzitter 
 
Secretariaat: Veenderweg 19, 6721 WD 0318 415010 

E-mail     info@pompenisleven.nl 
Website  www.pompenisleven.nl 
 
 
 
 


