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Vlegeldag 2015 
Op woensdag 26 augustus 
2015 werd de jaarlijkse vlegel-
dag in Bennekom gehouden. 
Een groot oogstfeest met een 
vlegelmarkt van circa 120 
kramen. Het is een traditie van  
ruim 30 jaar, waar duizenden 
bezoekers op afkomen. Het 
bestuur van "Pompen  is 
Leven" is sinds jaar en dag,  in 
Ghanese outfit,  op deze markt 
aanwezig om het Ghanese 
project te presenteren en 

Ghanese producten te verkopen om geld in te zamelen voor haar projecten. Dit 
jaar kregen wij van onze Bennekomse boekhandel Novita een groot aantal 
boeken voor de verkoop. Een fantastische geste met een gretige aftrek en een 
mooie opbrengst voor onze stichting. Er is nog een kleine voorraad voor de 
volgende vlegelmarkt over. Ook de altijd aanwezige touwpomp is een 
publiekstrekker. De jeugd wil altijd graag even draaien om het water op te 
pompen. Veel belangstelling was er voor onze technische mensen, die lieten 
zien hoe  plastic afval omgevormd wordt tot zuigertjes voor de touwpomp. Met 
voldoening kijken wij terug op een geslaagde vlegeldag. 
  

Het Nabari project 
Het Nabari project is een project van 
de Rotaryclub Oosterbeek en wordt 
mede gefinancierd   door Cordaid en 
The Rotary Foundation. Door de 
stichting ”Pompen is Leven” wordt de 
expertise geleverd  in dit grote pro-
ject, dat wordt uitgevoerd door de 
foundation "Pumping is Life Ghana". 
De dorpen Nabari, Wulugu, Zangum, 
Silinga, Kurugu en Kparipiri krijgen 9 
waterputten, voorzien van een 
touwpomp, 12 regenwateropvang-

systemen, ieder met een capaciteit van 40 m3 inhoud, 14 dubbele latrines, 180 
handenwasfaciliteiten en 6 schooltuinen.  Er wonen circa 17.000 mensen in de 
totale cluster van dorpen. In februari zijn we met de werkzaamheden gestart en 
eind november is de eerste fase afgesloten en opgeleverd. (3 waterputten, 7 
regenwateropvangsystemen,10 dubbele latrines, 30 handenwasfaciliteiten en 
twee schooltuinen.) Vóór de oplevering zijn drie bestuursleden van "Pompen is 
Leven" naar Ghana vertrokken om de technische controles te verrichten en in 
een rapport vast te leggen. Zowel de inhoudelijke- als de financiële rapportages 
zijn in samenwerking met foundation "Pumping is Life Ghana" samengesteld en 
inmiddels verzonden naar de betrokken instanties. Inmiddels zijn de 
werkzaamheden voor de tweede fase in volle gang en zal de oplevering van het 
totale project vermoedelijk in oktober 2016 plaatsvinden. De totale uitvoering van 
het project heeft dan met alle voorbereidingen ongeveer drie jaar geduurd. Tot 
nu toe gaat het voortreffelijk. Omdat er internationale sponsoren voor dit project 
zijn en er een vast budget is, werd bij aanvang gekozen voor het aanhouden van 
een US dollarrekening. De hoge inflatie in Ghana en een belastingverhoging van 
12% worden grotendeels opgevangen door de sterke US dollar. Het budget is 
vast en daar moet onze project manager het mee doen. Al met al een goed 
leerproces.     
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Handenwasfaciliteit. 
Het handenwassysteem is een zeer een-
voudig, maar doel-treffend systeem dat door 
"Pompen is Leven" in 2013, tijdens het eerste 
waterforum, in Ghana werd geïntroduceerd. In 
de eerste fase zijn er officieel 30 stuks 
geplaatst waarbij heel veel aandacht besteed 
is aan voorlichting over hygiëne. Inmiddels zijn 
de toepassingen door heel veel dorpelingen 
overgenomen en zijn er inmiddels voor zover 

wij dit konden beoordelen al meer dan honderd. Allen voorzien van een stuk 
zeep…………..We moeten zeggen waren voorzien van een stuk zeep. Zeep verdwijnt 
als sneeuw voor de zon. Op de foto ziet u op de achtergrond één van de daders,  
…..jawel een ezel en ezels vinden zeep lekker. Er lopen er nu heel veel 
schuimbekkend  rond. Dorpelingen gebruiken inmiddels vloeibare zeep als alternatief. 
 
Reduceren van het verdampingsproces in de landbouw of tewel de 
druppeltechniek. 
In 2004 was Joseph Wuni, onze voormalige manager, voor bijscholing in Nederland. 
Op een namiddag zaten wij te praten in de achtertuin en kwam de snelle verdamping 
van water ter sprake. Het was praktisch onmogelijk om in het droge seizoen groenten 
e.d. te verbouwen. Tijdens dit gesprek kwam de lege 
petfles ter sprake, een fles waarvan er honderden leeg 
langs de weg liggen. Van een dergelijk fles kun je een 
druppelfles maken, door onderin een gaatje te maken, de 
fles te vullen, de dop er weer op te draaien en hem naast 
de plant te zetten. Een continu druppelsysteem met een 
geringe verdamping is dan ontstaan. Inmiddels zijn we 11 
jaar verder en bezochten wij Joseph in Chera. Toen we 
weg wilden gaan, bedacht hij dat hij ons nog iets wilde 
laten zien. Iets wat in 2004 op een namiddag in de 
achtertuin in Bennekom ter sprake was gekomen. Joseph 
heeft het begrepen en kweekt nu met de druppelfles 
tomaten in nylon zakken gevuld met compost afgedekt 
met wat stro en in het midden de druppelfles….. 
Inmiddels hebben 52 boeren het systeem overgenomen 
en zijn de oogsten zeer bemoedigend. 

 
Onderhoud. 
De komende tijd gaat "Pompen is Leven" een plan maken om weer een serie 
pompen uit de begin periode (vanaf 2000) te renoveren of zelfs te vervangen. Het zijn 
pompen die zeer intensief zijn gebruikt. Het normale gebruik proberen we terug te 
brengen naar circa 200 personen per pomp. De pompen die in het onderhoudsplan 
komen zijn vooral in de begin jaren, toen er nog weinig capaciteit voorhanden was, te 
intensief gebruikt en hieraan moet nodig iets gebeuren. Mogen wij ook op u rekenen? 
 

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 
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