
 
 
                Nieuwsbrief Juni 2021 
 

 
Beste mensen, we hopen dat u allen deze nieuwsbrief in gezondheid ontvangt. Het bestuur van 
Pompen is Leven maakt het goed. Met onze projectleider Yussif en zijn staf in Ghana gaat het ook 
goed. 
 
1e fase van project van 2 keer 15 tuinen afgerond 
 
De 1e fase van 15 tuinen is afgerond en de eindrapportage aan Wilde Ganzen is in december 2020 
uitgebracht. In mei 2020 zijn alle trainingen afgerond en begin december 2020 zijn alle 
werkzaamheden opgeleverd. Er zijn 15 putten geboord en deze zijn voorzien van een touwpomp. Bij 
de 12 tuinen is een tank  van 2000 liter geplaatst. Alle tuinen zijn voorzien van een 
druppelirrigatiesysteem. Bij 3 boeren is een tank van 40 m3 voor regenwateropvang gebouwd die 
tevens dienst doet als reservoir voor het irrigatiesysteem. Alle boeren hebben hun training, gegeven 
door ELPG/CEAL afgerond. Gewassen zijn gezaaid, jonge boompjes geplant en bij de eerste tuinen is 
ook er geoogst en compost gemaakt en zijn de eerste kippen, geiten en Guinea Fowl (parelhoender) 
aangekocht en wordt er netjes afgelost op de microkredieten. Het uitgebreide verslag met financiële 
verantwoording zijn akkoord bevonden door ELPG, P=L en Wilde Ganzen. Het is onze projectleider in 
Ghana samen met zijn collega van CEAL gelukt om de uitgaven binnen het beschikbare budget te 
houden, het bestuur van P=L is daar erg tevreden mee evenals onze sponsoren en het geeft 
vertrouwen in de uitvoering van de 2e fase. 
 

                
Opkweken van groene paprika plantjes                                  Jonge aanplant water geven met gieters 
 
2e fase van project van 2 keer 15 tuinen gestart 
 
Onze aanvraag voor de 2e fase is door Wilde Ganzen goedgekeurd en het startsein voor de 2e fase is 
halverwege vorige maand gegeven met het overmaken van het beschikbare budget. 
Ook voor deze 2e fase is door alle sponsoren opnieuw een flinke bijdrage geleverd.  
Voor fase 1 en fase 2 samen is door:  Ecologische Landbouw Projecten Ghana, Pompen is Leven, 
Van Rumpt Foundation, Koppert Foundation, ENZA zaden, Bouwkamp, niet nader te noemen 
sponsoren en particuliere donateurs in totaal € 110.000 bijeen gebracht.  
Wilde Ganzen heeft met 50% van het bijeengebrachte bedrag namelijk € 55.000 het totale budget 
aangevuld tot €165.000 voor het hele project  Wij zijn zeer dankbaar voor al deze bijdragen want 
daarmee kan veel bereikt worden in het arme droge noorden van Ghana!  
 

                                     
2e fase start met de training van boeren                              PE buis voor druppel irrigatiesysteem 



 
 
Waterput met solarpomp in Badim Suguru, een winwin project 
 
Pumping is Life Ghana is op dit moment in opdracht van Annelies Kaanders en haar familie bezig met 
het aanleggen van een solarpompinstallatie in Badim Suguru, een klein dorp ten oosten van Nalerigu.  
De installatie bestaat uit een waterput, 2 watertanks, een pomp met zonnepanelen en watertappunten. 
De fondsenwerving is door Annelies zelf gedaan en P=L heeft haar daarbij gefaciliteerd door de 
gelden op de rekening van P=L te laten storten en het geld over te maken naar Yussif, onze 
projectleider Ghana. Een echte winwin situatie, P=L Ghana heeft een mooie klus en Annelies 
geholpen en de mensen in Badim Suguru worden door een betrouwbare club van water voorzien! 
 

            
De watertanks en zonnepanelen in Badim Suguru                En dit is het resultaat: schoon water voor het hele dorp 
tijdens plaatsen 
 
3e fase of een nieuw project met tuinen? 
 
De samenwerking met ELPG/P=L in Nederland enerzijds en CEAL/P=L in Ghana anderzijds is zo 
goed bevallen en de resultaten zijn dermate bemoedigend dat het bestuur van P=L en ELPG het plan 
hebben opgevat om te onderzoeken of er een volgend project met tuinen en irrigatie systyemen 
opgezet kan worden. In overleg met de projectleiders in Ghana zal onderzocht worden welke richting 
we op gaan. Zal het een herhaling van het eerste project worden? Gaan we de impact proberen te 
vergroten door veel meer tuinen aan te leggen? Is het mogelijk om meer regenwatersystemen toe te 
passen of zelfs Solarpompen? Kunnen we een nog grotere participatie van de lokale bevolking 
bereiken met daarbij de nadruk op een grotere betrokkenheid van vrouwen? U ziet al genoeg 
onderwerpen om mee aan de slag te gaan. Het komende halfjaar buigen de besturen zich hierover. 
Benodigde budgetten voor onze plannen komen hier natuurlijk ook weer onder de aandacht, mocht u 
ons werk willen steunen dan zijn donaties uiteraard van harte welkom! 
 
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   
 
 
 

                                    


