
                         
                          Rondzendbrief Pompen is Leven 
                                         December 2016 

 
 

Oplevering Nabari Project. 
In april 2015 werd een begin 
gemaakt met de uitvoering van 
het Nabari Project, een nieuw 
project, bestaande uit 9 water-
putten, 12 regenwateropvang-
systemen, ieder met een 
capaciteit van 40.000 liter 
(waarbij het overtollige 
regenwater via een overloop-
systeem toegevoegd wordt aan 
het grondwater), 14 latrines, 180 
handwas faciliteiten, de aanleg 
van 6 schooltuinen, de renovatie 
van 10 met de hand gegraven 
waterputten en de inrichting van 

een onderhoudscentrum voor het projectgebied. Het projectgebied omvat de dorpen 
Kuruku, Kparipiri, Nabari, Silinga, Wulugu en Zangum. Het geheel werd gefinancierd door 
Cordaid, Rotaryclub Oosterbeek Kabeljauw (aanvrager), Rotaryclub Landen (B), Rotaryclub 
Bennekom en The Rotary Foundation of Rotary International. Eind oktober werd het project 
binnen de gestelde termijn opgeleverd. Een project dat mag worden aangemerkt als een model 
project, waar alle deelnemers trots op kunnen zijn! De gewenste eindrapportage is inmiddels 
verzonden naar Rotaryclub Oosterbeek Kabeljauw. Een woord van dank aan onze Manager 
Yussif Rahaman, is hier zeker op zijn plaats. Het was een groot project, waarbij alles klopte, 
vanaf de calculatie tot aan de oplevering. 
 
Twintigste keer naar Ghana. 
Wat ook genoemd mag worden is de 
twintigste reis naar Ghana van Gerrit van 
Roekel (hydro-geoloog) en Jan van Dijk 
(boormeester). Vanaf het begin van de 
stichting “Pompen is Leven” zijn zij betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van de stichting 
in Ghana. Zij zijn de leermeesters van de 
Ghanezen. Door hun kennisoverdracht 
hebben zij een bijdrage geleverd aan het 
zelfredzaam maken van de bevolking in het 
totale werkgebied van de Ghanese 
Foundation “Pumping is Life “, een 
werkgebied dat inmiddels net zo groot is als 
onze provincies Utrecht en Gelderland 
samen.  
 
Verrassing. 

 
 
Tijdens deze 20

e
 reis was er een onverwachte, blijde gebeurtenis. Op  

15 oktober ging in de vroege ochtend om 04:30 uur de telefoon. Het was  
Yussif, die, met geen enkele notie van de tijd, de geboorte van zijn zoon, 
Wunitima (God's gift) kenbaar maakte en daarbij aankondigde dat hij die  
dag niet beschikbaar kon zijn.. 
Yussif en zijn vrouw Emily hebben nu drie kinderen, dochter Rama is de  
oudste, gevolgd door de zonen. Wunnam en Wunitima. 
 
 
Op de foto is Wunitima ongeveer 1 uur oud.  
 
 



 
 
 
 
Het Rabo Share4more project. 
 
(Oud)medewerkers van de Rabobank kunnen via het Share4more fonds kleinschalige 
projecten steunen op het gebied van educatie en watervoorziening. ”Pompen is Leven” heeft 
in 2015 met succes een beroep op dit fonds gedaan en kan met bijdragen van de PKN kerken 
uit Bennekom en giften van onze donateurs drie regenwater opslagsystemen, ieder met een 
capaciteit van 40.000 liter bouwen met een overloopsysteem voor het overtollige regenwater, 
zoals toegepast in het Nabari project. De geselecteerde locaties hebben voldoende 
dakoppervlak om in de regentijd de tanks te vullen. In Yama zal het dak van de kerk worden 
gebruikt.(Dit dak is enkele jaren geleden geschonken door de “Brinkstraat Kerk” in 
Bennekom). 
De tweede tank zal worden gebouwd op het schoolterrein van de Ecologische 
landbouwschool in Sirigu. De derde tank komt in Sandema, op het terrein van  een 
opvangtehuis voor kinderen. 
Het regenwater zal worden gebruikt voor de groentetuinen. 
De opdracht is inmiddels verstrekt en de verwachte oplevering is eind januari 2017. 
 
Onderhoudsproject. 
 
In december 2015 maakten wij melding van een ophanden zijnde renovatie  van de oudste 
waterputten uit de beginperiode van ons bestaan. Het gaat om de renovatie van 125 
waterputten waarvan de touwpompen en/of aprons vervangen worden en twee onderhouds-
centra worden ingericht.  
 

              
Dankzij  een donatie van de stichting Alfa Omega  en de jubileum opbrengst (opgebracht 
tijdens het 100 jarig bestaan) van de De Nooij Groep,  kunnen we met de renovatie beginnen. 
De totale renovatie zal circa twee jaar in beslag nemen 
 
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 
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