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Project Protos Benin EPP Dipokor I, gesteund door Restaurant De Kansel 

 
Kaart van Benin met het dorpje 
 
Het project is in de gemeente Boukombé in Noordwest Benin in het dorpje EPP Dipokor 
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Doel 
De 200 inwoners hadden geen drinkwater omdat hun waterpomp van een oud Europees project 
uitgevoerd in 1987 kapot was.  De pomp kon niet meer hersteld worden werd vervangen  Ook de 
betonnen omheining rond de pomp werd nieuw gemaakt zodat er meer hygiëne is rond het 
waterpunt. 
 
Projectuitvoering 
 
Het project werd uitgevoerd door een aannemer geselecteerd op basis van een openbare 
aanbesteding in het kader van het ruimer programma AMSANA in de gemeente Boukombé: 
 

- De bestaande boring van 42 m diep werd met perslucht uitgeblazen om het opgestapelde 
zand uit het boorgat te verwijderen. 

- Dan werd met een proefpomp gedurende 4 uur gepompt om het boorgat met water zuiver 
te maken. 

- De bestaande omheining werd afgebroken. 
- Er werd een nieuwe rondmuur gemaakt met voetplaat aan de ingang en met een goede 

afvoer om het gemorste water te laten aflopen naar een sterfput.  Tevens werd een nieuwe 
voedingsgoot voorzien naar een drinkbak voor het vee 10 m van de waterpomp. 

- Men plaatste een totaal nieuwe voetpomp type Vergnet: de wisselstukken voor deze pomp 
zijn overal in Benin te vinden en lokale ambachtslui weten hoe deze pomp te onderhouden 
en te herstellen. 

- Men deed een  fysicochemische en bacteriologische kwaliteitsanalyse om het water te 
controleren t.o.v. de normen van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). 
 

Bestedingen en bijdrage van het restaurant De Kansel en haar achterban 
 
De totale kosten bedroegen 4.660€ 
De werken werden uitgevoerd in de periode juli – september 2017. 
 
Het totaal van alle bijdragen van De Kansel en haar achterban bedroeg 5046,70€. 
Het saldo van 386,7€  werd gebruikt voor de nodige medefinanciering van het ruimere AMSANA-
programma (Protos moet 15 % zelf financieren binnen dit programma van ongeveer 2 miljoen € over 
5 jaar). 
 
In naam van de Beninse bevolking van Dipokor I danken wij alle steunverleners zeer hartelijk. 
 
Gegevens Protos 
 
Het project werd voorgesteld en beheerd door Protos, een Belgische NGO die zich gespecialiseerd 
heeft in waterbeheer. Protos versterkt rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer en –
gebruik in 8 landen van Afrika en Latijns-Amerika en in België. Protos investeert jaarlijks gemiddeld  7 
miljoen € voor de toegang tot en het beheer van drinkwater- en basissanitaire voorzieningen voor 
100.000 nieuwe mensen per jaar en voor toegang tot water voor de landbouw voor 40.000 
landbouwers.   Protos schenkt met zijn lokale partners heel veel aandacht aan het opzetten van 
deugdelijk beheer om de duurzaamheid van het project over de tijd te bekomen. 
 

PROTOS vzw 
Flamingostraat 36, 9000 Gent 
Tel 09/235 25 10   
info@protos.ngo 
www.protos.ngo 

Rekeningnummer 
 
IBAN   BE22 5230 8036 1747 
BIC      TRIOBEBB 
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Foto’s van de  pomp in Dipikor I 
 

 
Voor de herstelling (situatie in mei) 

 

 
Bouw nieuwe omheining (in juli) 
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Bouw nieuwe toevoergoot naar drinkbak voor vee (in juli) 

 

 
De nieuwe pomp (september 2017) 

 


