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Voorwoord 
Beste lezer, 

Mijn kerstboom staat te stralen in de woonkamer en geregeld denk ik, al rillend, met heimwee 

terug aan het warme Peru waar ik drie jaar geleden zelf een project uitvoerde. Het is m.a.w. 

hartje winter en daarmee ook het einde van het werkingsjaar 2018. Het was weer een 

fantastisch jaar dat nooit mogelijk was geweest zonder de onuitputtelijke inzet van onze 

partners, sponsors, vrijwilligers en sympathisanten. Daarom wens ik u uit naam van Humasol 

dan ook een warm, energierijk en milieuvriendelijk 2019! Een speciale bedanking gaat nog uit 

naar onze raad van bestuur, onder leiding van Steven Claessens, die elke dag dat beetje extra 

van zichzelf gaven om dit jaar mogelijk te maken. Alvorens 2018 volledig af te sluiten is het nog 

tijd voor een korte terugblik. 

Dit jaarverslag vat in een notendop het harde werk samen dat onze vrijwilligers verrichten. Zo 

verwezenlijkten we 10 duurzame projecten, verspreid over 7 landen en 2 continenten. Door 

onze projecten in Zambia en Burkina Faso konden we ook weer 2 nieuwe landen toevoegen 

aan ons immer groeiende palmares.  

Buiten aan nieuwe bestemmingen, waagden we ons ook aan nieuwe technologiën. Zo plaatsten 

Bruno, Jasmien en Laure droge toiletten in samenwerking met Islas de Paz, voor een bergdorpje 

in het binnenland van Peru. Het vooruitzicht op proper water, sanitair en goede compost deed 

zelf de dorpsoudste een traantje wegpinken. 

Op het vlak van zonne-energie breidden we onze kennis nog verder uit. Zo zorgde team Kenia 

ervoor dat chirurgen van het Nyabando hospital nooit meer moesten opereren bij kaarslicht in 

het geval van een (dagdagelijkse) stroompanne. Bij deze heeft u al een voorproever gehad op 

twee van onze projecten, het ontdekken van de rest van onze projecten laat ik aan u. 
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We hebben het echter niet gehouden bij het helpen van arme gemeenschappen in het Zuiden. 

Het afgelopen werkingsjaar zijn we gestart met het sensibiliseren van mensen in het Noorden 

door middel van events. Dit om hen niet enkel op de hoogte te brengen van de problemen in 

het Zuiden, maar ook van de opportuniteiten. Het komende werkingsjaar zetten we dit mooie 

initiatief  van het voorbije bestuur verder. Een goed sensibilisering omtrent onze consumptie 

en levenswijze en de impact hiervan op het klimaat en de mensen in het Zuiden is volgens ons 

namelijk minstens even belangrijk als onze projecten ‘in the field’.  In het voorjaar 

organiseerden we een panelgesprek onder begeleiding van Jan Hautekiet. Eind oktober was het  

weer tijd voor de 2e editie van onze Humasol happening. Het was een inspirerende avond met 

lezingen van verschillende ervaringsdeskundigen zoals de vice rector van duurzaamheid van de 

KU Leuven en VRT Afrika journalist Peter Verlinden. Voor het komende semester staan al zeker 

events gepland in Leuven en Gent waar jullie hopelijk even talrijk aanwezig zullen zijn.  

In het komende jaar gaan we meer inzetten op projectopvolging na het vertrek van onze 

studenten. We gaan een nieuwe werkgroep creëren die zich enkel hiermee zal bezig houden. 

Met behulp van technische checklists en een nieuwe IT-tool zal deze werkgroep in staat zijn om 

onze partners nog beter te ondersteunen op de lange termijn en onze projecten verder te 

verduurzamen. 

Om uit te groeien tot dé referentie-organisatie in Vlaanderen die binnen het kader van 

ontwikkelingssamenwerking werkt rond duurzame technologie, is het van vitaal belang om de 

juiste partners te vinden. Partners waarmee ook op lange termijn productief kan samengewerkt 

worden. Daarom hebben we ons partner relations team uitgebreid om nog actiever nieuwe 

partners te zoeken. 
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Indien u na dit kort overzicht op onze toekomstplannen al nieuwsgierig bent naar de projecten 

van 2019 neem dan zeker eens een kijkje op de website (www.humasol.be). Via onze fb pagina 

kan u altijd op de hoogte blijven van de laatste updates (www.facebook.com/Humasol).   

Hartelijk dank voor uw interesse in onze organisatie en voor alles wat u gedaan heeft om 

Humasol een fantastisch 2018 te laten beleven. 

Het enige dat me nog rest is u veel leesplezier te wensen met het jaarverslag van 2018, 

Jeroen Vancraen 

Voorzitter 

  

http://www.humasol.be/
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Missie                    ” 
De doelstelling van humasol is hernieuwbare energie, water en duurzame technologie ” 

toegankelijk te maken voor iedereen. 

 

 

 

“                 Visie 
Wij werken rond deze themaʼs in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Humasol werkt nauw samen 

met lokale partners in het Zuiden om betrouwbare en propere energievoorzieningen uit te 

bouwen. Wij voeren technische projecten uit, zoals het ontwerpen en installeren van 

fotovoltaïsche zonnepanelen, en socio-economische projecten, zoals het opzetten van lokale 

beheersorganisaties die de installaties zelfstandig onderhouden en opvolgen. 

 Onze projecten worden uitgevoerd door studenten en vrijwilligers die, na een grondige 

voorbereiding in België, verschillende weken of maanden op de projectlocatie verblijven.  



 
  

7 
 

Projectlocaties 2018 en 2019 

  

2018                                      11 projecten 2019                                        9 projecten 

4x Benin  Benin 
Burkina Faso Gambia 
Ghana Ghana 
Kenia Kameroen 
Oeganda Oeganda 
Peru 2x Senegal 
2x Zambia Sierra Leone 
 Peru 
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Benin – PV aux Villages 
Robbe Tommelein verbleef van midden september tot midden december in Kpassa Gabou. 13 

weken lang at, sliep en werkte hij tussen de dorpelingen. Drie maanden intensief werken later 

werd het volledig dorp met 25 lampjes drie uur per dag volledig automatisch verlicht. Een timer 

zet alles automatisch aan en uit. 

De installatie werkend krijgen is iets, hem werkend houden is een ander verhaal. Daarom 

besteedde hij ook de nodige tijd aan het oprichten van een comité die het nodige geld moet 

inzamelen voor reparaties en eventuele uitbreidingen.  

Daarnaast werkte hij ook aan de zonnemolen die tijdens de zomer geïnstalleerd is en 

bestudeerde hij of het mogelijk zou zijn om kleine leningen bij banken aan te gaan, wat nuttig 

kan zijn voor toekomstige projecten in Parakou.     
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Benin – PV aux villages 
“Ik heb alleszins in de laatste drie maanden verschrikkelijk veel geleerd, alhoewel er zeker ook 

moeilijke momenten waren, en nu trek ik vol vertrouwen de toekomst tegemoet! ”            

Robbe Tommelein 
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Benin – Innovatiecentrum 
Het idee was veelbelovend: samen met stichting Hubi en Vinciane een centrum uitwerken waar 

de plaatselijke bevolking allerhande vernieuwende technologieën kan ontdekken. 

Zonnekokers, landbouwtechnieken, afvalverwerking… Alles kon aan bod komen. Juist een 

probleem: het gebouw waar het centrum moest komen is pas in het najaar van 2018 afgerond. 

Zo evolueerde Arno Marechal en David De Troch’s project van een innovatiecentrum naar een 

zonnemolen bouwen in Ferme de Sokounon, dicht bij de stad Parakou. Ze bouwden een 

graanmolen die aangedreven wordt door een elektrische motor. De elektriciteit zelf wordt 

rechtstreeks geleverd door de zon. Deze molen kan op termijn ook tentoongesteld worden in 

het innovatiecentrum. 

Wanneer de molen volledig werkzaam is, zou hij tot 100kg maïs kunnen vermalen per uur. Door 

een paar problemen met de invertor is de molen op dit moment echter nog niet werkzaam. Ze 

voerden ook een economische studie uit, waaruit bleek dat het huidige design nog niet 

rendabel is.  Begeleid door hun ervaringen werkt een nieuw Humasolteam dit jaar aan een 

tweede iteratie van het design met als doel een duurzame en rendabele zonnemolen te 

ontwerpen.   
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Benin - innovatiecentrum 
“Bonjour et le séjour? Het groeten bij Afrikanen is net iets meer als bij ons. Wildvreemden 

vragen automatisch hoe met het werk, gezondheid of de familie gaat. Het maakt het 

allemaal persoonlijker”            

Arno Marechal en David De Troch 
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Benin – Benin à bicyclette 
In elke Beninese stad wemelt het van de zogenaamde zemidjans of zems: mototaxi’s die je voor 

een appel en een ei doorheen de stad vervoeren. Hoewel ze zowel door de plaatselijke 

bevolking als door de projectstudenten ter plaatse gretig gebruikt worden, gaan ze ook gepaard 

met enkele grote nadelen. Ze zijn luidruchtig, gaan snel kapot, rijden doorgaans op illegaal 

gesmokkelde brandstof en dragen sterk bij aan de luchtvervuiling in Benin. Twee 

Humasolteams werkten samen met African Drive aan een oplossing: elektrische fietsen. Ze 

vormden een stap in een groot project die over meerdere jaren strekt.  

Het eerste team bestaat uit Ronald Hauwaerts, Emilie Dom en Joachim De Bie. Zij analyseerden 

uitgebreid of dit plan economisch haalbaar is. Wat is de vraag? Hoe zit de kostenstructuur in 

elkaar? In wat voor een elektrische fiets is de plaatselijke bevolking het meest geïnteresseerd? 

Hoe zou alles geleverd kunnen worden? Welk materiaal is reeds ter plaatse?  

Gewapend met vragenlijsten en Excelbestanden vormden ze voor elke vraag een uitgebreid 

antwoord.  
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Benin – Benin à bicyclette 
“Jammer genoeg loopt het project ook niet altijd even vlot als onze faeces. We leerden dat een 

klein netwerk van batterij-wisselstationnetjes met zonnepanelen zeer riskant is door de 

hoge prijs van duurzaam materiaal en de lange oplaadduur van een batterij. Nu zetten 

we alles in op de E-bikes voor privé gebruik!”            

Joachim De Bie, Emilie Dom en Ronald Hauwaerts 
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Benin – Batterijbank Baobab Energy  
De drie studenten werden vergezeld door Olivia Vandendriessche en Nicolas Heintz. Doorheen 

het jaar ontwierpen ze een batterij die geschikt was voor de elektrische fiets. Door een gebrek 

aan werktuigen in Benin assembleerden ze deze reeds in België. Hoewel alle elektronica al in 

april af was, geraakte de batterij door vertragingen bij de verpakking nooit op tijd in Benin.   

Eenmaal aangekomen in Benin bestudeerden ze tijdens de eerste maand hoofdzakelijk oude 

installaties van Humasol. Het resulteerde in een uitgebreid rapport waarin de staat van elke 

installatie duidelijk gerapporteerd is. Dit vormt een uitgangspunt voor een toekomstig 

onderhoudsproject van Humasol.  

 

In de tweede maand ontwierpen ze een oplaadstation aangedreven met zonne-energie voor 

de fietsen op papier. Het resultaat is een combinatie van alle zonnepaneelinstallaties die ze de 

maand daarvoor onderzocht hebben. Eenmaal dit afgerond was, hielpen ze de drie andere 

projectstudenten in hun onderzoek naar de rendabiliteit van de elektrische fiets in Benin.  

 

 

“Jammer genoeg loopt het project ook niet altijd even vlot als onze faeces. We leerden dat een 

klein netwerk van batterij-wisselstationnetjes met zonnepanelen zeer riskant is door de 

hoge prijs van duurzaam materiaal en de lange oplaadduur van een batterij. Nu zetten 

we alles in op de E-bikes voor privé gebruik!”            

Joachim De Bie, Emilie Dom en Ronald Hauwaerts 
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Benin – Batterijbank Baobab Energy 
“Het is zaterdagochtend, 7u wanneer de bus aanzet. Door het raam glijden al onze vaste 

adresjes voorbij: Grillardin, onze broodvrouw, Baobab Express, Charab… Wanneer de 

gloednieuwe brede baan versmalt naar een kleinere weg vol putten, werpen we een 

laatste blik op Parakou. Elk hoekje draagt wel een herinnering, elke straat een verhaal”            

Olivia Vandendriessche en Nicolas Heintz 
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Burkina Faso – Watervoorziening met 

zonnepomp 
Burkina Faso voert al jaren strijd tegen waterschaarste. Jakob Cassiman, Arnout Veldeman en 

Simon Verlinden steunden in samenwerking met vzw Benesa deze strijd door een zonnepomp 

te installeren. Deze voorziet de kleuterschool met 120 leerlingen van stromend water. Het 

water wordt uit een waterput gepompt om vervolgens in een reservoir van 3000l opgeslagen 

te worden.  

Het project ging uiteraard gepaard met de gebruikelijke moeilijkheden: een late levering van 

de pomp, een toren die weigert 100% waterpas te staan… De problemen zijn gelukkig na lang 

zwoegen opgelost. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de installatie nooit een defect kan tonen. 

Daarom is er een watercomité opgericht die deze defecten in de toekomst kan oplossen.  
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Burkina Faso – Watervoorziening met 

zonnepomp 
“Zonnestralen omzetten in energie om hiermee water op 40m diep naar boven te laten 

pompen, op te slagen in een polytank van 3000 liter op een toren van 4 meter hoog, te laten 

stromen langs 200m leidingen, 50+ koppelstukken, 5 aftakkingen om vervolgens een halve 

seconde op uwe kop te vallen… Nooit gedacht dat een douche één van de grotere 

ingenieursorgasme uit mijn carrière zou zijn”            

Jakob Cassiman, Arnout Veldeman en Simon Verlinden 
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 Ghana – Zonnepomp 
Ook in Ghana is er een schrijnend tekort aan stromend water. Astrid Vermaut, Nathan 

Vandeginste en Hendrik Deleye richtten daarom in samenwerking met de Belgische organisatie 

FOS twee zonnepompen met watercomités op. Het grootste werk verzetten ze in Akim 

Adjobue. Het dorpje van 3500 inwoners wordt dankzij de installatie dagelijks van een 

basishoeveelheid water voorzien. Daarnaast vervingen ze in Kotokuom ook de al bestaande 

pomp door een elektrische pomp op zonne-energie.  

Het project zorgde voor een gezonde afwisseling tussen wachten op de Ghanese Maybe Time, 

zwoegen door onvergefelijke aarde en werken aan record brekende snelheden. De 

gebruikelijke lekken en een ongelukkige omwisseling van twee pompen deden de wet van 

Murphy ook eer aan. Uiteindelijk zijn beide pompen in dezelfde dag afgewerkt. Er is ook steeds 

een comité opgericht die verzekert dat er een som geld wordt gespaard voor reparaties.  

 

 

  



 
  

19 
 

Ghana – Zonnepomp 
“De kraantjes werden afgewerkt en zo stroomde er op donderdag 23 augustus water uit de 

kraantjes (en uit enkele lekken, maar die zijn allemaal gedicht). Nsuo aba! (het water is er!)”            

Natan Vandeginste, Astrid Vermaut en Hendrik Deleye 
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Kenia – PV in ziekenhuis 
Het Saint Joseph Mission Hospital, gelegen in Nyabondo, Kenia, bestaat uit een 

ziekenhuisafdeling (150 bedden) en een medische school (400 studenten). Momenteel zijn ze 

volledig afhankelijk van het instabiele elektriciteitsnet. Jef Masereel, Louise Lein en Willem 

Lambrichts installeerden daarom in de zomer van 2018 een PV-installatie die in staat is de 

veelvuldig voorkomende stroompannes te overbruggen. Op deze manier hangt het slagen van 

een operatie niet meer af van het grillig elektriciteitsnet. 

Het werk leidde hen van hoge daken langs stoffige zolders naar de lampenhouders van de 

operatiekamers. Het bracht hen in contact met geboortes en sterfgevallen, een verrijkende 

cultuur met een vrij eentonig dieet. Al het werk leidde uiteindelijk tot een tot in de puntjes 

afgewerkte installatie die onderhouden wordt door de technicus Victor.  
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Kenia – PV in ziekenhuis 
“Diezelfde avond ging het net weer eens plat… en toen was er licht! Wat een zalig moment om 

de eerste resultaten te zien van een jaar voorbereidingen. De patiënten snapten eerst niet 

waarom hun TV’s plots waren uitgevallen terwijl er toch licht brandde, maar de artsen waren 

meteen enthousiast. Toevallig was er gepland om die avond te starten met een reeks operaties 

uitgevoerd door een gastchirurg. Hij had oorspronkelijk niet eens door dat er die nacht 

meerdere korte blackouts waren, en heeft heel de nacht geopereerd.”            

Willem Lambrichts, Louise Lein en Jef Masereel 
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Oeganda – Waste Masters 4 
Afvalverwerking blijft een nijpend probleem in Oeganda. De overgrote meerderheid van het 

afval wordt illegaal gestort, langs de weg gedumpt of in de tuin verbrand. Enkele kleinschalige 

bedrijfjes in Oeganda proberen zelf een oplossing aan te bieden. Waste Masters Ltd. is zo’n 

bedrijfje en is reeds enkele jaren actief in het ophalen van huisafval bij zijn klanten in de 

omgeving van de hoofdstad Kampala. Waste Masters 4 is het vierde Humasolteam die bij dit 

bedrijfje helpt. Het team bestaat uit Sarah Berden, Sara Bossuyt, Lien Van Der Schueren en 

Gilles Liefsoons.  

Dit jaar lag de focus op het rendabel maken van het composteringsproces. Dit gebeurde door 

het compostproces te optimaliseren, een financiële analyse te maken en het bedrijf aan 

partners te helpen.  

Het was een hobbelige weg: de compostering die door de eerste drie teams was opgestart, lag 

weer stil, 8000l water die nodig was voor een aantoning van het nut van compost sijpelde weg 

via een lek, werknemers besloten plots niet meer op te dagen… maar voor alle problemen 

bestaat er gelukkig een oplossing. Uiteindelijk lieten de vier studenten een goed draaiend 

composteringsproces achter, vergezeld met een uitgewerkt financieel plan en veel partners die 

het bedrijf kunnen helpen bij o.a. het kwaliteitsonderzoek van de compost en de recyclage van 

plastics.  
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Oeganda – Waste Masters 4 
“Ze zeggen wel eens, uit het oog, uit het hart. Maar liefste lezers, het omgekeerde is waar: 

Oeganda heeft zeker en vast een plekje in ons hart veroverd. Moeilijk momenten, die waren er 

zeker, maar om de kracht van het anker te voelen, moet men de storm trotseren. We hielden 

steeds voor ogen dat Rome ook niet in een dag gebouwd is en dat het uiteindelijk de gestadige 

jager is die wint. Wij, als vierde team op locatie, zijn daarom blij en ook een beetje trots dat wij 

mee gebouwd hebben aan Waste Masters. Oneindig dankbaar voor de ervaring, beseffen we 

dat we hier met ons gat in de boter zijn gevallen” 

Lien Van Der Schueren, Sarah Berden, Sara Bossuyt en Gilles Liefsoons 
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Peru – Droge toiletten  
In Peru, in de buurt van de stad Huánuco, werkt Islas de Paz, een Belgische NGO, aan een 

verbetering van de sanitaire voorzieningen. Door waterschaarste is er slechts een heel beperkte 

basishygiëne aanwezig. Laure Maes, Bruno Feryn en Jasmine Oosterlinck hielpen door 12 droge 

toiletten te ontwerpen en deels te bouwen. Daarnaast onderwezen ze de plaatselijke bevolking 

over het belang van hygiëne, waarop ze moeten letten en dergelijke.  

Het project werd geteisterd door vertraagde leveringen, waardoor slechts een latrine volledig 

afgewerkt kon worden terwijl de studenten op locatie waren. Dankzij goede organisatie en 

opvolging worden de overige latrines echter momenteel een voor een afgewerkt. Het project 

werd afgesloten met een bedankingsceremonie die door de inwoners van het dorp voorbereid 

was. De getuigenis van het dorpshoofd Don Marcelino gaf iedereen kippevel: ‘In de 84 jaar dat 

ik hier woon, is er nooit zoiets moois gerealiseerd in dit dorp. Onze levens zijn zo hard 

verbeterd, dat ik nu eindelijk in vrede kan sterven’. 
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Peru – Droge toiletten 
“De lokale bevolking leeft met zo weinig, maar is toch steeds oprecht vriendelijk en gelukkig 

met wat ze maar hebben. Daar kunnen we als individualistische Belgen zó veel van leren. De 

bevolking van Tres Manantiales heeft ons helemaal in hun harten gesloten.” 

Laure Maes, Jasmine Oosterlinck en Bruno Feryn 
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Zambia – Waterzuivering 1  
De waterkwaliteit in Zambia is heel laag. Door de vele stortplaatsen, septische putten en putten 

die dienst doen als toiletten is er een probleem met lood- en nitraatvervuiling in het water. Dit 

water wordt vaak gebruikt als drinkwater, wat resulteert in negatieve gezondheidseffecten. In 

samenwerking met Envaros reisden Robine Arnoys en Robin Vaes reeds in de lente van 2018 

naar Zambia om de waterkwaliteit precies te meten. Hun resultaten werden vervolgens 

gebruikt door het tweede team die gedurende de zomer een waterzuiveringsinstallatie 

installeerden.  

Ze focusten op vier leefgemeenschappen nabij Lusaka: Jack, Kanyama, George en Chainda. Daar 

namen ze waterstalen die ze testten op pH, ammonia en troebelheid. De nitraatanalyses 

hebben ze uiteindelijk laten uitvoeren in het UNZA (University of Zambia) doordat hun 

meetapparatuur de hoge concentraties niet aankonden. Met de resultaten verschaften ze niet 

enkel belangrijke informatie aan het tweede team, maar konden ze ook de overheid 

sensibiliseren over het nijpend probleem.   
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Zambia – Waterzuivering 1 
“Hoewel we nog dagelijks gemiddeld dertig keer Mzungu (=white person) worden genoemd, 

voelden we ons meer en meer thuis in Lusaka.” 

Robine Arnoys en Robin Vaes 
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Zambia – Waterzuivering 2 
Hellen De Winter, Cedric Pieters, Gloria de Pietri en Arjan Poisquet vulden het werk van het 

eerste team aan in samenwerking met de ngo Envaros. Eenmaal aangekomen in Lusaka, Zambia  

bleek echter dat het nitraatgehalte op hun locatie niet hoger was dan in België. Tijdens de 

meting zouden twee standaards omgedraaid zijn. Dit wou echter niet zeggen dat het water van 

topkwaliteit was: het was immers gevuld met ziektekiemen. Daarom besloten ze hun installatie 

drastisch aan te passen om deze weg te filteren. 

Door een zandfilter te bouwen, worden de meeste bacteriën nu uit het water gevist. Dit kwam 

in de ogen van de bevolking echter eerder neer op water door meer vuilnis laten vloeien in 

plaats van het te filteren. Daarom besteedden ze ook de nodige tijd aan iedereen uit te leggen 

hoe het werkt, waarom het effectief goed is en hoe ze het moeten onderhouden. De bevolking 

geraakte uiteindelijk gelukkig overtuigd van het nut en zorgt nu voor het nodige onderhoud ter 

plaatse.  
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Zambia – Waterzuivering 2 
“As it goes in so many projects: It’s not about what we achieve individually, but what we 

achieve together. Or as the Zambian proverb says: “When you run alone, you run fast. When 

you run together, you run far.” 

Cedric Pieters, Gloria De Pietri, Hellen De Winter en Arjan Poisquet 
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Vooruitzicht 2019 
Ook in 2019 zullen een heel aantal projecten werken aan een 

duurzamere wereld. Even vooruitblikken mag dan ook niet ontbreken 
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Zonnepomp met watercomité 
Locatie: Burkwoyo, Oeganda 

Partner: NUV-HOP 

Studenten: Severine Verlinden, Michiel Mestdagh en Louis Deschuttere 

Inhoud: De installatie van een zonnepomp op een bestaande boorput in Burkwoyo, Oeganda, 

voor de drinkwatervoorziening van 400 personen. Een watergebruikerscomité zal opgericht 

worden om de zonnepomp beheren. De lokale bevolking zal gesensibiliseerd worden rond 

correct water gebruik. 

 

Zonnepomp met watercomité 
Locatie: Adwafo, Ghana  

Partner: FOS 

Studenten: Alexander Boucquey, Milo Moerkerke en Daan Steurs 

Inhoud: Net zoals in Oeganda wordt een zonnepomp op een bestaande boorput in Adwafo, 

Ghana, voor de drinkwatervoorziening van de lokale gemeenschap geïnstalleerd. Een 

watergebruikerscomité zal opgericht worden om de zonnepomp beheren. De lokale bevolking 

zal gesensibiliseerd worden rond correct water gebruik. 
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Zonnepomp met watercomité 
Locatie: Nko’o, Kameroen  

Partner: Aide Vulnerable 

Studenten: Jeroen Bert, Olmo Frateur en Annelies Scheirlinckx 

Inhoud: Ook in Nko’o, Kameroen komt de installatie van een zonnepomp op een bestaande 

boorput, voor de drinkwatervoorziening van de 250 inwoners en schoolgangers. Een 

watergebruikerscomité zal opgericht worden om de zonnepomp beheren. De lokale bevolking 

zal gesensibiliseerd worden rond correct water gebruik. 

 

 

Landbouw watervoorziening 
Locatie: Samkedj, Senegal 

Partner: DROP 

Studenten: Arthur Devlieger, Maarten Swaelens en Vincent Verbruggen 

Inhoud: De watervoorziening voor de landbouwactiviteiten van een commune in Samkedj, 

Senegal wordt gebouwd. Er is een gegraven put voor het water. Er komt in het bijzonder 

aandacht voor optimaal en duurzaam water gebruik voor landbouw. Een 

watergebruikerscomité zal worden opgericht. De landbouwers zullen daarnaast ook 

gesensibiliseerd worden.  
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Landbouw watervoorziening 
Locatie: Kailahun, Sierra Leone 

Partner: Gold Tree Holdings 

Studenten: Celine Verdonck en Andreas Volckaert 

Inhoud: Onderzoek naar de optimalisatie van compostering van palm oil husks en fertigatie op 

een duurzaam palmoliebedrijf, Gold Tree Holdings in Kailahun, Sierra Leone wordt gevoerd. 

Naast compostering zullen ze ook andere duurzame technologieën onderzoeken.  

 

 

Waterbeheer en -zuivering 
Locatie: Tres Maniantales, Peru 

Partner: Islas de Paz Peru 

Studenten: Freya Goffart, Nele Driesen en Margot Lenssens 

Inhoud: Drinkwaterzuiveringsinstallatie voor 30 families wordt gefinetuned. Bovendien komt 

er een onderzoek naar de waterkwaliteit en wordt een geïntegreerd waterbeheerplan voor 

irrigatie opgesteld in de regio van Tres Maniantales, Peru. Er zal ook gesensibiliseerd worden 

voor correct watergebruik.  



 
  

34 
 

PV-installaties in kiosken 
Locatie: Thies, Senegal 

Partner: Lynergie en Ondernemers voor Ondernemers 

Studenten: Dries Deprest, Gilles Buelens en Jasper Verlinden 

Inhoud: Dit is een samenwerking met Lynergie in het kader van PV-installaties voor 

pharmaceutische kiosken/winkels in Thies, Senegal. In dit project hebben de studenten zowel 

economische als technische betrokkenheid activiteiten Lynergie. 

 

 

Marktonderzoek zonnemolen 
Locatie: Parakou, Benin 

Partner: ASAFMA 

Studenten: Adrien Claes, Thomas Vandeputte en Brecht Grobben 

Inhoud: Zonnepanelen en de koppeling naar motor worden ontworpen voor een molen. Dit is 

in samenwerking met lokale verdeler/hersteller van molens. Daarnaast wordt ook een 

marktonderzoek naar de vraag voor deze molens uitgevoerd. 
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PV-installatie voor een school 
Locatie: Kunting, Gambia 

Partner: Warme Gloed 

Studenten: Lise Van Der Beken, Simon Decock en Emiel Van Vlaenderen 

Inhoud: Er worden zonnepanelen voor de energievoorziening van een school met 350 

leerlingen en medische post geplaatst in Kunting, Gambia. Dit gaat ook gepaard met de 

nodige sensibilisatie 
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Met dank aan… 
Dankzij hen is het steeds mogelijk al  

deze projecten te realiseren 
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Onze projectstudenten & partners 
 

Benin à bicyclette ∙ African Drive 
Joachim De Bie 

Emilie Dom 

Ronald Haurwaerts 

Batterijbank Baobab Energy ∙ African Drive 
Joachim De Bie 

Emilie Dom 

Ronald Haurwaerts  

PV innovatiecentrum ∙ Hubi en Vinciane 
Robbe Tommelein 

PV aux Villages ∙ Hubi en Vinciane 
David De Troch 

Arno Marechal 

Zonnepomp Ghana ∙ FOS 
Natan Vandeginste 

Astrid Vermaut 

Hendrik Deleye 
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Watervoorziening met zonnepomp ∙ vzw Benesa 
Simon Verlinden 

Jakob Cassiman 

Arnout Veldeman 

Waste Masters 4 ∙ Waste Masters Ltd. 
Lien Van Der Schueren 

Sara Bossuyt 

Sarah Berden 

Gil Op de Beeck 

Droge toiletten ∙ Islas de Paz 
Laure Maes 

Jasmine Oosterlinck 

Bruno Feryn 

PV installatie ziekenhuis ∙ Aid the needy 
Jef Masereel 

Louise Lein 

Willem Lambrichts 

Waterzuivering 1&2∙ Envaros 
Robine Arnoys 

Robin  

Hellen De Winter 

Cedric Pieters 

Gloria De Pietri 

Arjan Poisquet 
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Onze sponsor & ondersteuners 
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Onze sponsor & ondersteuners 
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Onze leden & vrijwilligers 
Het bestuur (2017 – 2018) 

Steven ∙ Marjon ∙ Willem-Jan ∙ Wouter ∙ Cedric ∙ Hanne 

 

Het bestuur (2018 – 2019) 
Jeroen ∙ Steven ∙ Laura ∙ Tom ∙ Gertjan ∙ Lien ∙ Jef ∙ Nicolas 

 

De leden  
Arno ∙ Astrid ∙ Benjamin ∙ Cedric N. ∙ Cedric P. ∙  Barbara ∙ Charlotte ∙ 

David ∙ Dries ∙ Emilie ∙ Geert ∙ Gil ∙ Jasmine ∙ Jens ∙ Jonas ∙ Kenneth ∙ 

Laura ∙ Laure ∙ Leen ∙ Louise ∙ Maaike ∙ Marjon ∙ Mathieu ∙ Midas ∙  

Ona ∙ Raf ∙ Robbe ∙ Sam ∙ Steven C. ∙ Steven D. B. ∙ Stijn ∙ Thomas ∙ 

Tom ∙ Willem L. ∙ Willem M. ∙ Wouter 

 

De vrijwilligers 

Celien ∙ Dieter ∙ Michiel ∙ Helena ∙ Lieselot ∙ Jorn ∙ Vincent ∙ Kenneth 
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Meer info: 
www.humasol.be 

 

Contact:  
info@humasol.be 

 

Steunen kan op:  

Humasol 

IBAN: BE35 7330 5585 3337 

BIC: KREDBEBB 

 

Desguinlei 214 

2018 Antwerpen 

BTW BE 0809.102.140  
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