
 

Een waterpomp 
Een touwpomp in Kenia 
 

Een touwpomp is een gemaakt van een autoband, touw en een plastic buis. Het is een 
simpel systeem die gebruikt wordt in veel ontwikkelingslanden. Waarom juist daar? 
  
Iemand die alles weet over pompen, hij is er zelfs Wereldkampioen mee geworden, is onze 
vakkanjer Remco van Haren! Remco, waar ben jij precies Wereldkampioen mee geworden?  

Eerst heb ik meegedaan aan de world scales, daar was de opdracht om een waterpomp te 
maken op zonne-energie voor een Afrikaans land.Hmmm Ja. En dat is dit ding geworden hè, 
deze pomp?Ja, deze pomp is het geworden.  

Hoe werkt ie? Eh, de zon valt op het zonnepaneel en het zonnepaneel zet de.., de zon.., de 
zonne-energie om in elektriciteit. Hieronder zit een oplaad regelaar die de elektriciteit 
omzet die met een accu opgeladen kan worden, een accu die voert dan weer een motortje 
aan voor de pomp, en dan loopt het.  

Maar doe je ?. Ja.Jippie! Hoe ging dat? Nou, we kwamen dus in Kenia aan en eh na alles een 
beetje bekeken te hebben, toen bleek, dat onze pomp toch niet zo'n succes zou kunnen 
worden. En waarom niet? Nou, het zonnepaneel belandde waarschijnlijk zelf op de markt 
en de accu die erin zit, die zal waarschijnlijk in een auto belanden, want als die een keer 
niet start, ja, dan zet je een accu even erin en die komt er nooit meer uit. 

Ja. En dan sta je daar met je high - tech idee. Goed bedacht, een zonnepaneel, zon genoeg 
in Afrika en het ging gewoon niet? Nee, dus terug naar eh.., ja, naar een basisprincipe: een 
handpomp. En dat is de touwpomp geworden.En dat is hem dan de t, dat is een touw, d'r zit 
hier ook eh een touw met rondjes eraan. Hier een oude autoband. 

Ja. Ja, die is overal te krijgen. Die kun je over de hele wereld krijgen natuurlijk. Eh, die 
autoband, die kun je ronddraaien, het touw wordt dan rondgetrokken en de.., de schijfjes 
die in het touw zitten, die trekken via deze pijp het water omhoog en het komt zo naar 
buiten. Het is een hele eenvoudige pomp, dus de mensen kunnen het als er iets kapot aan is 
een autoband of een buis, dan kunnen ze zelf alles repareren. Dat is ook de kracht van deze 
pomp. 


