
 
 
                    Nieuwsbrief Mei 2020 
 

Coronacrisis 
 
Beste mensen, 
We hopen dat u allen deze nieuwsbrief in gezondheid ontvangt. Het bestuur van Pompen is Leven 
maakt het goed. Zo ook onze projectleider en zijn staf in Ghana. Het lopende project van de 1e fase 
van 15 tuinen ondervindt wel hinder door de beperkingen die ook in het noorden van Ghana gelden. 
Toch heeft onze projectleider Yussif passende maatregelen genomen waaronder handenwassen, 
afstand houden, telefonisch vergaderen. De medewerkers in het veld werken volgens protocollen die 
vergelijkbaar zijn met die in Nederland en is er voor beschermende kleding gezorgd. Hierdoor gaan de 
werkzaamheden zo goed en zo kwaad als het gaat door. 
Anders is het met de algehele situatie in het Noorden, zoals vermoedelijk vele besmettingen met 
corona waar de autoriteiten helemaal geen zicht op hebben. De lockdown heeft grote werkloosheid tot 
gevolg en er dreigt een enorm voedseltekort.  
P=L wil graag een bijdrage leveren aan het bestrijden van de verspreiding van het virus en neemt 
daarom het initiatief om het handenwassen verder te promoten, maar ook financieel en praktisch 
mogelijk te maken. In Ghana zijn in de loop van de jaren al 700 handwas systemen geinstalleerd, een 
zeer eenvoudig systeem dat voor relatief weinig geld geïnstalleerd kan worden, waarbij ook 
voorlichting over het juiste gebruik (met zeep!) wordt gegeven. 
Juist nu tijdens de coronacrisis bestaat er een grote noodzaak/behoefte om handen te wassen,  
P=L wil graag op zeer korte termijn 200 extra handenwas systemen installeren van ca €10 per stuk en 
vraagt u ons daarbij te steunen met een gift. We streven naar een bedrag van €1000 zodat wij een 
verdubbeling van dit bedrag kunnen aanvragen bij Wilde Ganzen. 
 

         
 
Installatie om handen te wassen                                           handen wassen met zeep (!)   
 
 
Eerste fase van project van 2 keer 15 tuinen: stand van zaken 
 
Naar aanleiding van het succes van de pilot in 2017 van tuinen met irrigatie hebben we in 2019 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 eind 2019 gehonoreerd en 
er is een samenwerkingsovereenkomst getekend en de eerste projectgelden zijn overgemaakt naar 
onze partners in Ghana. Begin januari 2020 zijn de werkzaamheden begonnen en op dit moment is 
ongeveer 30 tot 40% van de werkzaamheden en trainingen uitgevoerd. Zo zijn er 7 putten geboord en 
touwpompen geplaatst,  7 tanks van 2000 liter geplaatst en is gestart met de aanleg van 7 
druppelirrigatiesystemen en zijn er 3 tankfundaties voor regenwateropvang gelegd. Training van de 
deelnemende boeren loopt synchroon met de aanleg van de faciliteiten. We hopen dat deze fase 
ondanks de coronacrisis dit jaar kan worden afgerond en dat we dan de 2e fase kunnen gaan starten. 
Inmiddels zijn daarvoor diverse andere donoren aangeschreven, waarvan enkelen al concrete 
toezeggingen hebben gedaan of de aanvraag nog in behandeling hebben.  



 

We hebben er alle vertrouwen in dat het grootste deel van het 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?     

             

       Officiele startvergadering van het project                                  Smid maakt het bordes voor de touwpomp 

                        

       Leggen fundatie voor 2000 liter tank                               Touwpomp en tank in bedrijf 
 
 
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 
Website  www.pompenisleven.nl   
 
 
 

                                    


