
 
 
                Nieuwsbrief juli 2022 
 

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. 
 
Pompen is leven bestaat dit jaar 25 jaar. 
In september is het 25 jaar geleden dat onze Stichting werd opgericht. De volgende extra te verschijnen 
nieuwsbrief zal aan het onstaan van Pompen is Leven en wat daar aan vooraf ging, gewijd zijn. 
 
Smocks uitgereikt aan de Bennekomse Djembé band 
Enige tijd geleden kwam ons bestuur in contact met een aantal enthousiaste Djembé spelers in 
Bennekom. Een Djembé is een in een groot deel van Afrika bespeelde trommel gemaakt van hout 
bespannen met dierenhuid. Tijdens diverse bezoeken die de verschillende bestuursleden van P=L aan 
de projecten in Ghana gebracht hebben zijn zij diverse malen “onderscheiden” met een Smock, een 
traditionele handgeweven toga achtig kledingstuk dat je over je gewone kleding kunt dragen. Wij vonden 
het een leuk idee als deze Smocks ook echt gebruikt zouden worden en hebben daarom de Djembée 
groep gevraagd of zij er belangstelling voor hadden om deze tijdens optredens te dragen. Daarop werd 
positief gereageerd en zo kon het gebeuren dat ons bestuurslid Sijtse van Veen onlangs een aantal 
Smocks kon overhandigen aan de Djembée groep. Wie weet gaat u ze, in Smock, binnenkort wel een 
keer zien optreden. 
 

                  
Sytse (rechts) tijdens uitreiken Smocks.                   Ziet er toch mooi uit in vol ornaat? 
 
Nieuw project van Pumping is Life Ghana aangevraagd door Rotary Club Oosterbeek 
Kabeljauw 
Geïnspireerd door de resultaten van ons programma met de 30 tuinen heeft de R(otary) C(lub) 
O(osterbeek) K(abeljauw) aan P=L Ghana en CEAL gevraagd om een projectvoorstel in te dienen voor 
het realiseren van 5 tuinen, met name voor vrouwengroepen. RCOK heeft P=L en ELPG,onze partner 
bij irrigatieprojecten, gevraagd hen te helpen met aanvragen van een bijdrage bij Wilde Ganzen omdat 
wij hiermee veel ervaring hebben. Het projectvoorstel is inmiddels door onze  projectleider Yussif 
ingediend bij WG en P=L heeft het fondsenwervingsplan ingediend. Het totale budget bedraagt € 30.000 
hiervan wordt een behoorlijk deel namelijk 20% door de Ghanese vrouwengroepen zelf ingebracht. De 
rest dient door RCOK, Rotary Club Bennekom, P=L en de bijdrage van WG bij elkaar gebracht te worden   
en om dat voor elkaar te krijgen vragen wij u daarom ook een bijdrage voor dit mooie project. 

                                 
 Oogsten van paprika                                                               Geoogste Garden Egg (soort aubergine) 



Klein nieuw project: training voor het bouwen van Calabash Cisterns  
Het kan altijd beter en of goedkoper: zo ook het bouwen van watertanks of die nu voor opvang van 
regenwater is of voor opslag van opgepompt irrigatie water. Op een van de Holland Ghana 
Platformdagen is onze secretaris Gerrit van Roekel in contact gekomen met Eerhard Mensink van de 
stichting Ghana over de Ijssel. Eerhard geeft trainingen in Afrikaanse landen in het bouwen van 
watertanks van cement, gewapend met kippengaas en ijzerdraad, die Calebash Cisterns genoemd 
worden. P=L heeft Eerhard gevraagd  om in augustus zo’n training te geven aan onze projec tleider 
Yussif en zijn medewerkers in het bouwen van deze eenvoudige, duurzame en betaalbare watertanks. 
Hiermee hopen wij de kennis van P=L Ghana verder uit te breiden en deze techniek bij toekomstige 
waterprojecten te kunnen inzetten. Hoewel het een klein project is heeft het verwachten wij grote 
impact en is uw bijdrage voor deze training van harte welkom!    
                                                                                                                                                                                                                  

             
Voorblad van de (zeer duidelijke) handleiding              Klaar: het cement is nog nat. 
 

                             
En zo vang je het regenwater op in de tank                 Jaartal en “clubkleuren” zijn een must! 
 
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 Bennekom tel:0318 415010 
E-mail     info@pompenisleven.nl         Website  www.pompenisleven.nl   
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