
 
 
                Nieuwsbrief december 2022 

 
 
Beste mensen, 
 
Aan het einde van het kalenderjaar is het weer tijd voor een nieuwsbrief.  
We hebben de laatste maanden bepaald niet stil gezeten, maar nu de corona-periode achter de rug 
lijkt, kunnen we er naar ons gevoel weer met volle energie tegenaan!  
We hopen dat het u ook goed gaat! 
 
Belofte maakt schuld. 
In de vorige nieuwsbrief beloofden we u een extra editie naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van 
Pompen is Leven, dat we dit jaar vierden. Deze houdt u van ons tegoed. We zijn momenteel erg druk 
met lopende en toekomstige activiteiten, en daar leggen we nu liever even de nadruk op! 
 
Project voor 5 irrigatietuinen in samenwerking met de Rotary Club Oosterbeek Kabeljauw. 
In juli konden we melden dat we bezig waren met het mede-financieren van dit project. Inmiddels is 
het benodigde bedrag bijeen gebracht! Bij deze irrigatietuinen wordt de nadruk gelegd op de 
deelname van vrouwengroepen. Ook in de toekomst zullen vrouwen nadrukkelijk op de voorgrond 
staan bij het aanleggen van nieuwe irrigatietuinen. Er wordt momenteel gewerkt aan de planning en 
financiering van meer irrigatietuinen. Inclusief deze 5 en de 2 proeftuinen aan het begin van dit 
programma zijn er inmiddels al 37 irrigatietuinen gerealiseerd.  
Wilde Ganzen heeft bijna alle irrigatietuinen gesubsidieerd en project officer voor Ghana, Sandra van 
der Berg heeft eind oktober 2022 een bezoek gebracht aan Pumping is Life Ghana. Samen met onze 
projectleider Yussif heeft zij een aantal irrigatietuinen bezocht. 
 

 
Bezoek van Wilde Ganzen aan een van de potentiele vrouwengroepen van IWADIT (foto Wilde Ganzen) 
 
Nieuwe plannen voor tuinbouw. 
Zoals u weet is ook de Stichting ELPG (Ecologische Landbouw Projecten Ghana) betrokken bij de 
aanleg van de irrigatietuinen, met hun lokale counterpart CEAL. We hebben recent een overleg gehad 
met de ELPG over de toekomst van dit programma. Daarbij kwam het idee naar voren om ook te gaan 
werken aan een begeleidend programma voor de training van boeren in het maken en gebruiken van 
compost. Daar is al een begin mee gemaakt, en het slaat goed aan. Het idee is om trainingen te 
geven aan boeren, die na hun training in staat zijn om hun kennis door te geven aan andere boeren in 
hun omgeving, de zogenaamde olievlekwerking (farmers to farmers). Als iedere getrainde boer(in) 
zijn/haar kennis doorgeeft aan 10 andere boeren, gaat het hard! 
 
 
 



 
 
Samenwerking met anderen in Nederland en Ghana. 
Wij willen de komende jaren samenwerken met verschillende groepen die in dezelfde regio actief zijn. 
Daarmee hopen we de efficiëntie van onze inzet te verhogen. Op 18 maart 2023, dus net na de 
projectbezoeken van februari, zal er weer een Holland Ghana platformdag worden georganiseerd. 
Communicatie over de plannen en activiteiten van de vele Nederlandse stichtingen en werkgroepen 
die actief zijn in Noord-Ghana is in onze ogen cruciaal! 
 
Calabash water tanks. 
In juli vertelden we al over de geplande training voor het bouwen van de zogenaamde calabash tanks, 
in samenwerking met de stichting “Ghana over de IJssel”. Deze training heeft in september 
plaatsgevonden. Rondom deze trainingsmissie zijn er 9 tanks gebouwd. Er zijn ook 9 metselaars 
opgeleid om deze tanks te bouwen. Zij hebben allemaal een certificaat gekregen en materiaal om in 
hun eigen dorp ook een tank te bouwen. Het is de bedoeling dat zij daarnaast de bouw van dit soort 
tanks op andere plaatsen gaan begeleiden. Men is enthousiast over deze ‘nieuwe’ techniek, die 
goedkoper en duurzamer is dan de tanks van plastic.      
 
 

        
Trainers Eerhard Mensink en Keimpe de Jong         Tank compleet met aansluiting op de dakgoot 
met Yussif van P=L en de getrainde metselaars 
    
Reis februari 2023. 
In februari zal er eindelijk weer een projectbezoek plaatsvinden. Christiaan de Nooij zal de lopende 
projecten bezoeken en ook praten over de toekomstplannen. De reis zal deels overlappen met een 
bezoek van mensen van RC Oosterbeek Kabeljauw en van de stichting ELPG, zodat er hopelijk 
spijkers met koppen geslagen kunnen worden! 
 
Kent u geïnteresseerden? 
Wij sturen deze nieuwsbrief aan iedereen van wie wij een emailadres hebben. Als u mensen kent die 
misschien ook de nieuwsbrieven willen lezen, dan verzoeken wij u om hun email-adressen aan ons 
door te (laten) geven.  

 
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   
 

                          


