
 

Aanvraag voor de bouw van een put en pomp in Offinso (Ghana).  

V!VE l'Initiative verenigt kennis van Europese en Afrikaanse culturen en neemt een initiatief 
tot ondersteuning ná een gerichte vraag om hulp van de Afrikaanse bevolking. 
Hoofddoel van V!VE is het ondersteunen van in Afrika geïnitieerde lokale projecten onder het
motto:
 'Il n'y a pas des problèmes, il n'y a que des solutions'. 
 'Er zijn geen problemen, er zijn slechts oplossingen'.

Initiatiefneemster Franca Berkvens komt sinds 1986 regelmatig in Ghana, Burkina Faso en 
Mali in West Afrika. Door haar huwelijk met Moctar Salamatao, uit Burkina Faso, raakte ze 
betrokken bij het wel en wee van de bevolking uit die streek. Zij ontmoet bij haar jaarlijkse 
bezoeken aan het land keer op keer mensen die goede ideeën hebben voor de verbetering 
van de leefomstandigheden. Uit die ideeën ontstaan de initiatieven die V!VE ondersteunt. 
Hiervoor werft V!VE kennis en fondsen.

Voor een van die initiatieven vragen wij uw aandacht: de bouw van een put en een pomp voor 
een school in Offinso (Ghana). Totaal bedrag 32.000 Cedi (± €8.500).

Initiatiefneemster en directrice van de school is Mrs Charity Bosompem. Toen zij leerkracht 
was op een school elders ontstond bij haar het idee om een kleuterschool/crèche te 
beginnen voor 2-6 jarigen, om zo de moeders gelegenheid te geven om te gaan werken. Op 
eigen initiatief is ze begonnen om in een leegstaand magazijn deze school op te zetten. 
Naarmate de kinderen ouder werden ontstond de behoefte aan een lagere school en later 
aan een 3-jarige middelbare school (Junior Secundary School). Mrs Bosompem heeft met 
steun van V!VE beide scholen kunnen bouwen, waar nu zo'n 360 leerlingen les hebben. In 
2013 was de kleuterschool hoognodig aan vervanging toe, V!VE heeft fondsen geworven om
de bouw te kunnen realiseren en er staat nu een prachtige kleuterschool!

Stichting V!VE l’Initiative – Postbus 14804 – 1001 LH Amsterdam – www.vive-initiative.nl - info@vive-initiative.nl 

mailto:info@vive-initiative.nl
http://www.vive-initiative.nl/


Met 600 kinderen (340 van de lagere en JHS en nog eens 240 van de kleuterschool) die 
naar school gaan is het hoognodig dat deze kinderen schoon water kunnen drinken. Mrs 
Bosompem wil graag een put en pomp aanleggen. Er is nu geen stromend water en de 
school koopt dagelijks plastic zakjes drinkwater. Daarbij moeten de grotere jongens emmers 
water halen in een nabijgelegen wooncomplex. Een put en een pomp zullen zorgen voor 
schoon drinkwater en de mogelijkheid voor de leerlingen om regelmatig hun handen te 
wassen: er zal een hygiënische situatie ontstaan en het zal kosten en moeite van water 
kopen en halen schelen. In een later stadium zullen er een aantal latrines gebouwd worden.

De plaatselijke aannemer is ervaren in het aanleggen van putten en pompen en is ons 
aangeraden door Gerrit Koenders die al veel soortgelijke projecten in Ghana heeft 
uitgevoerd.

Onderhoud:structureel zal het onderhoud plaatsvinden op initiatief van en bekostigd door de 
school.

Dat betekent: 
– elke drie maanden het waterreservoir reinigen à 60 GHC (€1,50)
– maandelijks reinigingstabletten toevoegen aan het water in put en reservoir 100 GHC per 
jaar (€25)
– als er filters gebruikt gaan worden vanaf reservoir naar tappunten moeten die regelmatig 
vervangen worden à 15 GHC per maand (€4)

Geschiedenis: sinds 2003 is V!VE een partnerschap aangegaan met Mrs
Bosompem en haar school. Behalve het financieren van de bouw van
klaslokalen, verstrekt V!VE beurzen voor de armste leerlingen. Franca of
bestuursleden gaan jaarlijks op bezoek om het project te monitoren.  

Gezien de goede ervaringen van V!VE met de competenties van deze
daadkrachtige en bevlogen vrouw willen we dit project graag ondersteunen
door middel van het werven van fondsen voor deze bouw van put en pomp.

Reeds toegezegd: €4900: Van een eerder project, de bouw van de kleuterschool, hebben we
door een gunstige koers een bedrag over van €4900. We hebben met toestemming van de 
fondsen die de kleuterschool hebben gefinancierd, dit bedrag nu gereserveerd voor de pomp
en de put. Van Hofstee Stichting ontvingen we €2000. Het laatste bedrag van €1600 
ontvingen we van Emmaus Bilthoven.

Verslaglegging en tijdsplanning van het bouwproject: Op de website van V!VE wordt de 
stand van zaken bijgehouden. We verwachten dat het werven van fondsen in het voorjaar 
van 2015 afgerond zal zijn waarna de bouw kan gaan beginnen. Wij zullen de fondsen op de 
hoogte houden middels een tussen- en een eindverslag met foto's.

Het zou heel fijn zijn als dit project gaat lukken. Fantastisch als we voor een gezonde en 
hygiënisch situatie kunnen zorgen!

Hartelijke groet namens V!VE, Charlotte Borggreve (bestuurslid)

NB Download op www.vive-initiative.nl de nieuwsbrief 2011. Deze is speciaal besteed aan 
ons project in Ghana.

Rekeningnummer NL38 INGB0008659399   Stichting V!VE l'Initiative te Amsterdam

http://www.vive-initiative.nl/


U kunt er ook de jaarcijfers van Vive l’Initiative terugvinden.
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