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Renovatieproject Alfa en Omega
In januari 2018 zijn Sijtse van Veen en Christiaan de Nooij
namens P=L in het noorden van Ghana geweest om de voortgang
van het financieel door Alfa en Omega ondersteunde
renovatieproject te monitoren. In een krappe week werden
85 van de in totaal 125 te renoveren waterputten met touwpompen bezocht.

Sijtse tijdens de eerste inspectie van een gerenoveerde
touwpomp waarvan er nog 84 zouden volgen.

Een zeer intensief gebruikte pomp,
renovatie zeer welkom.

Daarbij werden de touwpompen beproefd en de betonnen fundering gecontroleerd. De
bevindingen waren zeer bemoedigend op de lagers van een enkele touwpomp na. Nadat
deze tekortkomingen in het afgelopen voorjaar, gestaafd door foto’s waren gecorrigeerd
kon het renovatie project positief worden afgesloten en werd in het najaar de rapportage
aan het bestuur van Alfa en Omega overhandigd en werd deze door hen geaccordeerd.
Een prima resultaat waarbij vermeldenswaardig is dat de eigen financiële bijdrage (10%)
van de Ghanese bevolking volledig kon worden geïncasseerd.
Project voor 30 tuinen geformuleerd na succesvolle proef.
In 2016 kregen we een financiering van Kerk in Actie voor een proefproject (pilot) met
twee tuinen in het gebied waar de afgelopen decennia ongeveer 300 touwpompen zijn
geïnstalleerd. Deze installaties functioneren goed en voldoen in een behoefte aan schoon
drinkwater voor duizenden mensen. Ook werd het water al op bescheiden schaal gebruikt
voor irrigatie.

Tank met touwpomp

Druppelleiding met tomatenplantjes

We wilden graag uitproberen in hoeverre het mogelijk was om een systeem met een
touwpomp te gebruiken voor tuinbouw op iets grotere schaal, met behulp van
druppelirrigatie. Begin dit jaar hebben we kunnen concluderen dat de proef zeer
succesvol is geweest. Op de proeftuinen wordt nu twee keer per jaar geoogst in plaats
van één keer, terwijl de opbrengst per oogst bijna is verdubbeld. Er wordt dus een ongeveer
vier keer zo grote oogst binnengehaald als vroeger, dankzij het irrigatiesysteem, een goede
voorlichting over ecologische landbouw, etc.

volgroeide tomaten

boer met aanplant zoete aardappel zoete aardappel oogst

In de (omheinde) tuinen worden daarnaast bomen geplant en er worden hokken gebouwd
om kleinvee en pluimvee te kunnen houden. Het moge duidelijk zijn dat hierdoor zowel de
voedingssituatie als de economische vooruitzichten van de exploitanten en hun omgeving
zeer sterk verbeterd zijn. Op iedere tuin zijn naast de hoofdexploitant ongeveer 4
werknemers aan het werk, die ieder staan voor een gezin (extended family) van ongeveer 15
personen. Van iedere tuin profiteren dus direct al ongeveer 75 mensen, terwijl het indirecte
bereik door de beschikbaarheid op de markt van lokaal verbouwde groenten en fruit nog veel
groter is.
We hebben de afgelopen maanden een project geformuleerd voor 30 tuinen. Daarbij is
samenwerking gezocht met de stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG),
die we in ons werk al regelmatig tegen kwamen. Deze samenwerking is nu meer
geformaliseerd. In de projectbeschrijving staan onze partners in Ghana beiden als
uitvoerende organisatie genoemd, terwijl er een Ghanese koepelorganisatie verantwoordelijk
is voor planning, monitoring en rapportage. Daarmee worden onze Ghanese partners op dit
punt ontlast, zodat zij zich meer kunnen concentreren op hun werk.

trotse boer toont zijn maisoogst

casave en bananen boompjes

Voor dit project is een externe financiering van meer dan 150.000 Euro nodig, dat we nu aan
het zoeken zijn bij meerdere donoren. Een eis die zij stellen is altijd een eigen bijdrage van
de mensen in Ghana (bijna 10% van de totale kosten) en een deel van het project dienen wij
als P=L zelf te dragen.Uw gift is dus meer dan welkom!
Namens het bestuur, Christiaan de Nooij, voorzitter
Nieuwsbrief
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 doorgeven via E-mail
info@pompenisleven.nl en wij zorgen voor de rest.
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