
 

Fase I    Van opsporing tot stromend water 
 

 

 

Geo-elektrisch onderzoek om de juiste plaats en diepte voor de boring te bepalen. 
 

 

De boormachine wordt in stelling gebracht. De pijpen worden ingebracht. 

Daarna is het afwachten of het werk goed is uitgevoerd. 



 

  
 

De boring is gemaakt; De PVC buis met filter is in het boorgat geplaatst. 

De pomp is met de polyethyleenbuis ingebracht. 
 

 

 

 

 

De generator is gestart en de pomp doet zijn werk. Het resultaat mag er zijn. 

Helder en schoon water. 



  
 

De jerrycans worden 

aangesleept. 

Voor de kinderen een hele 

belevenis. 

Drinken uit de jerrycan. 

 
Heerlijk verfrissend. 

 

 

 

Inmiddels heeft laboratorium onderzoek uitgewezen dat het water van goede kwaliteit is en 

ook bruikbaar om te drinken. De volgende stap is om een ombouw bij de pomp te maken 

zodat de bron niet kan vervuilen en er hygienisch drinkwater kan worden gehaald. Dus 

voorkomen van modderpoelen of vee rond de pomp en geen water morsen. Vervolgens komt 

er een watertoren met reservoir. 

In het voorjaar tenslotte wordt gestart met de aanleg van een groentetuin. met omheining.  



 

Fase II aanleg van watertoren en leidingen. 

  

   

   

 

De plaats is bepaald en het grondwerk kan 

beginnen. Dit bestaat uit de fundering voor de 

watertoren en de nabij gelegen put waar het 

water wordt opgepompt. De zonnepanelen 

zorgen voor de benodigde energie van de pomp. 

In de put zit het hart 

van de installatie, zoals 

hieronder is te zien.     

 

De put dient dan ook 

afsluitbaar te zijn. 

    Het watervat is een  

     Rambo 500 Made in  

              Ghana.  



     

 

                

    En dan is er water voor in de keuken, voor de kinderen en zonodig een douche 

 

   

Voor hen doen we het. Samen spelen, spelenderwijs leren op naar een betere toekomst  

 

    

 

 



 

 

 

    

De plek waar groentetuin moet gaan komen.   De oude omheining moet nog vernieuwd worden 

 

 

 

 

 

           De graven van de stichters van Nabasnoogo Valentin Guigma en Jan Beekman  

En zij zagen dat het goed was 

 

 

Fase III Aanleg groentetuin.  

Start april 2023  

 



 

Fase III Aanleg groentetuin.  

 

Eerder dan verwacht kon gestart worden met de aanleg van de groentetuin. De aanleg van 

de groentebedden verliep verbluffend snel. Dit tekent ook de behoefte aan eigen 

gekweekte groenten. Medio februari kregen we dan ook een aantal foto’s waarop de 

groentebedden ingericht waren en waar zelfs de uienplanten al zichtbaar werden..  

     

Vol trots liepen de kleuters naar de waterkraan om hun plastic emmertjes en gieters te vullen. 

Terwijl hun in kleutertaal werd verteld wat de bedoeling was bewaterden ze de verschillende 

tuintjes. 

   

Behalve uien wordt er ook peper geteeld om                In optocht naar het watertappunt 

te zorgen voor variatie in de saus voor de to.  

 

Nog niet alles is gereed. Zo moet de afrastering nog gedeeltelijk vernieuwd worden en willen we in 

het midden een waterbassin aanleggen, waaruit water geput kan worden. 

 

 

Wordt vervolgd 

         


