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Nieuw logo 
  
Na 25 jaar is het tijd voor een mooi nieuw logo, u ziet het boven deze nieuwsbrief staan                                 
 
Bezoek van onze projectleider Yussif Abdul-Rahaman 2 tot en met 22 juni 2019 
 
Onze projectleider Yussif is voor een cursus voedsel veiligheid en water management aan de 
Wageningen University Research (WUR) in Wageningen 2 weken in Nederland geweest. Hij heeft 
deze twee weken keihard gewerkt voor de cursus en deze met goed gevolg afgesloten. Zo goed dat 
hij afgelopen herfst door diezelfde WUR werd uitgenodigd deel te nemen aan The Netherlands 
Irrigation Mission in Ghana om een training te volgen in Zuid Afrika en wederom met goed gevolg, 
onze Yussif timmert wat dat betreft goed aan de weg. 
De spaarzame vrije tijd in Nederland heeft hij heel efficient ingezet om te netwerken met al zijn 
Nederlandse contacten waaronder natuurlijk het bestuur van Pompen is Leven (P=L). 
  

                                        
 
   met bestuur P=L                      certificaat deelname training               ontmoeting met Friends of Christopher 
 
 
1e fase van project van 2 keer 15 tuinen kan bijna van start! 
 

De stichting Pompen is Leven (P=L) heeft in 2017 een pilot uitgevoerd met twee irrigatieprojecten. 
Ieder project omvatte een tuin van circa 1000 m2, die is voorzien van een druppelirrigatiesysteem, een 
waterput, een touwpomp en een voorraadtank. Deze kleine projecten waren een groot succes. De 
boeren hebben hun oogsten en hun inkomen meer dan verdrievoudigd. Naar aanleiding van het 
succes van de pilot hebben we begin dit jaar een project geformuleerd voor het realiseren van 30 
tuinen in 2 fasen van elk 1 jaar. Daarbij is samenwerking gezocht met de stichting Ecologische 
Landbouw Projecten Ghana (ELPG) die we in ons werk al regelmatig tegen kwamen.  Deze 
samenwerking met de ELPG is nu meer geformaliseerd en hun Ghanese partner Center for Ecological 
Agriculture and Livelyhood (CEAL) zal in nauwe samenwerking met de partner van P=L namelijk 
Pumping is Life Ghana het project uitvoeren. Voor dit project is externe financiering  nodig. Wilde 
Ganzen heeft onze aanvraag inmiddels gehonoreerd en is er een samenwerkingsovereenkomst 
getekend. Hiermee bevestigt Wilde Ganzen dat zij een derde van het totale budget zullen dragen. 
Daarbij stellen zij de eis dat er altijd een eigen bijdrage van de mensen in Ghana (bijna 10% van de 
totale kosten) geleverd wordt.Het overige deel dient door P=L en ELPG bijeengebracht te worden 
middels acties en fondsenwerving. 
 

 
 

gezamelijke actie van ELPG en P=L op Vlegeldag in  Bennekom 
 



 
 
 
Inmiddels zijn diverse andere donoren aangeschreven waarvan enkele al concrete toezeggingen 
hebben gedaan of de aanvraag nog in behandeling hebben. We hebben er alle vertrouwen in dat het 
grootste deel van het benodigde geld door deze instellingen opgebracht gaat worden. Verder dient 
een deel van het project ter grootte van € 25.000 door P=L zelf gedragen te worden, de helft hiervan is 
inmiddels beschikbaar, maar wilt u ons helpen dit deel van de financiering rond te maken middels een 
gift? 
 
 

                
     
  tank met touwpomp                                                                    druppelleiding met tomatenplantjes 
 

 

                          
                  
    trotse boer toont zijn maisoogst                                       cassave en bananen boompjes 
 
Namens het bestuur, Christiaan de Nooij, voorzitter 
            
Nieuwsbrief 
Inmiddels ontvangen vele 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. 
 
Wanneer u ons wilt steunen, kunt u uw bijdrage storten op bankrekeningnummer IBAN: 
NL91 RABO 0387 0148 37 
 
De Stichting "Pompen is Leven" is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI, zodat uw 
gift aftrekbaar is. 
 
Secretariaat: Veenderweg 19, 6721 WD tel:0318 415010 
E-mail     info@pompenisleven.nl 
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