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Even voorstellen: Sijtse van Veen. 

Omdat ik onlangs bestuurslid ben geworden van Pompen is Leven, wil ik 
me graag voorstellen. 
Mijn wieg stond in 1953 in boerderij Bellevue, destijds Veenderweg 81. 
Nadat we nog een tijd aan de Molenstraat hadden gewoond, verlieten we 
Bennekom in 1967. In 2012 ben ik weer in Bennekom komen wonen, met 
mijn vrouw Marlies. We hebben 4 kinderen en op dit moment (……) 4 
kleinkinderen. 
Ik zag indertijd weinig heil in de vervulling van de militaire dienstplicht en 
hoorde dat minimaal 18 maanden werken in een ontwikkelingsland kon 

gelden als alternatieve dienstplichtvervulling.  
In januari 1975 werd ik door SNV uitgezonden naar Afrika, om precies te zijn Ouagadougou, 
de hoofdstad van Burkina Faso. Daar heb ik bijna 3 jaar gewoond en gewerkt, tot eind 1977. 
Toen ik terug kwam in Nederland had ik het Afrika-virus te pakken. Ik wilde eigenlijk alleen 
nog maar met/voor Afrika werken. Even lukte dat niet, maar gelukkig kon ik per 01-01-1980 
bij de medefinancieringsorganisatie ICCO aan de slag, waar ik tot eind 2014 in dienst ben 
geweest. In die kleine 35 jaar heb ik de verantwoordelijkheid gehad voor de financiering en 
monitoring van projecten en programma’s. Ik heb in totaal 21 landen in Afrika op mijn lijstje 
van bezochte landen staan. 
In 2015 ben ik met vroegpensioen gegaan, omdat mijn werk bij ICCO al een paar jaar 
daarvoor was overgeheveld naar kantoren in Afrika zelf. Maar ik verveel me geen seconde! 
Er moet regelmatig opgepast worden op  de kleinkinderen, en ik werk als vrijwilliger bij 
Vluchtelingenwerk Ede. Ik ben daar maatschappelijk begeleider, voor vluchtelingen met een 
verblijfsstatus die in Ede zijn komen wonen. Gemiddeld kost me dat zo’n 10 à 12 uur in de 
week. Op dit moment is het gelukkig  iets rustiger, maar in 2015/2016 was het ronduit 
hectisch! 
Toen ik hoorde van Pompen is Leven heb ik me als belangstellende aangemeld bij het 
bestuur. Technische kennis van waterprojecten heb ik niet, maar wel veel ervaring met het 
financieren en begeleiden van projecten! Vanuit die achtergrond  hoop ik een steentje bij te 
kunnen dragen.  
 
Het Rabo Share4more project. 

In de rondzendbrief van december heeft u reeds kennis 
kunnen maken met dit project, (drie regenwater 
opslagsystemen, ieder met een capaciteit van 40.000 liter, 
voorzien een overloopsysteem voor het overtollige regen-
water in Yama, Sirigu en Sandema). Het project is met 
bijdragen van het Rabo Share4more fonds, de Bennekomse 
PKN kerken en  onze vaste donateurs uitgevoerd en 
onlangs opgeleverd. In Yama is het dak van de kerk gebruikt 
voor de opvang van regenwater. (Dit dak is enkele jaren ge-
leden geschonken door de “Brinkstraat Kerk” te Bennekom.)                   

Regenwater Systeem in Yama                                   
 

Rondom de kerk ligt een perceel landbouwgrond dat 
inmiddels is ingericht als  kerktuin. De benodigde 
omheining, zaden, planten en bomen zijn eveneens 
beschikbaar gesteld door de “Brinkstraat Kerk”. De 
overdracht van  materiaal, planten en boompjes aan de 
predikant en penning-meester van de kerk, werd, zoals u 
hiernaast kunt zien, vastgelegd. Het regenwaterreservoir 
biedt in de droge tijd voldoende capaciteit om de oogst  
te waarborgen en  daarnaast leert  het de bevolking hoe belangrijk regenwater is! 
 
 

 
 



 
 
Onderhoudsproject. 
De renovatie van 125 waterputten, waarvan de touwpompen en/of aprons vervangen  
worden, is inmiddels in volle gang. Het voorbereidende werk is inmiddels afgerond. Omdat er 
met deze renovatie circa twee jaar gemoeid is, zijn, in verband met de hoge inflatie, alle 
materialen ingekocht en zijn de touwpompen gefabriceerd. In een volgende rondzendbrief 
komen we hierop terug. 
 

 
 
Food Security Project 
In samenwerking met ” Kerk in Actie” wordt een kleinschalig proefproject gerealiseerd op 
het gebied van irrigatie in de landbouw, dat met name gericht is op de teelt van gewassen in 
het droge seizoen (november t/m mei) Er zijn twee boerenfamilies geselecteerd die zich 
hiervoor inzetten. Deze families hebben inmiddels met goed gevolg een cursus gevolgd, die 
volledig gericht is op werken met dit irrigatiesysteem. Beide families gaan 920m2 land 
bewerken en bomen kweken om ook in het droge seizoen in hun levensonderhoud te kunnen 
voorzien. 
Omdat het irrigatiesysteem alleen onder druk werkt, is een waterreservoir op een verhoging 
geplaatst. Om het reservoir te kunnen vullen, is de touwpomp op een plateau geplaatst. De 
tapkraan van het reservoir is verbonden met het irrigatiesysteem. Verborgen onder een laagje  
aarde voorziet dit systeem druppelsgewijs de wortels van het gewas en de bomen van water. 
Wanneer deze proef slaagt, is het mogelijk om dit systeem in samenwerking met ”Kerk in 
Actie” op grotere schaal toe te passen en zijn we weer een stap verder om de arme bevolking 
in het noorden van Ghana zelfredzaam te maken. 
 

     
 
  
Rondzendbrief 
Inmiddels ontvangen zeer veel 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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