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Hoogtepunten 2010 

• 12% meer waterpompen 
verkocht dan in 2009!  

• Distributie kanaal in Kampong 
Chhnang, 70% meer directe 
verkoop dan in 2009.  

• 3019 pompen zijn er in totaal 
geïnstalleerd sinds onze start. 
Deze staan in 15 van de 24 
provinces in Cambodia.  

• Dagelijks hebben meer dan 
200.000 Cambodjanen nu 
toegang tot schoner water. 

 

Geschiedenis 
 

IaW startte in 2005 als stichting met een focus op de 
ontwikkeling van betaalbare, eenvoudige maar 
duurzame water en sanitatie producten voor ruraal 
wonende Cambodjanen. 
 
De Touwwaterpomp is onze meest succesvolle product 
en is uniek in Cambodja. Onze designs hebben de World 
Bank Innovatie Award in 2006 gewonnen. Dit maakte 
het mede mogelijk een waterpompfabriek te openen.  

 
 
 

 

Fabriek  

2010 is het 2de jaar waarin de productie succesvol 
onder volledig Cambodjaans management is 
verlopen. Het personeel is actief geweest in het 
aandragen van verbeteringen en nieuwe ideëen 
ontwikkelen.  
We zijn gestart met het testen van het:  

- galvaniseren van de standaard Rovai pomp,  
- ontwikkelen van een ‘verhoogde Rovai’,  
- verbeteren van de huidige standaard Rovai 

pomp; versie RP7 genaamd. 

  
Deze RP7 wordt momenteel getest en later in 
productie genomen. De voornaamste verbetering is 
dat bij een benodigde reparatie het gehele wiel of 
handvat van de pomp gehaald kau worden en 
individueel kan worden vervangen. 

Totaal 2007 ROVAI pompen 547 

Totaal 2008 ROVAI pompen 657 

Totaal 2009 ROVAI pompen 
864 

(incl. 50 door 
IaW gedoneerd) 

Totaal 2010  
ROVAI geïnstalleerd 926 

(via distributie kanaal 2010): 113 
 
 

Aantal pompen tussen 
2006 -2010 geïnstalleerd 
 

3019 
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Verhoogde Rovai 

design 
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De 4 touwpompen die we aanbieden zijn: 

• Standaard Rovai (voor 20 families) 
• Familie Rovai (voor max. 3 families) 
• Vijver Rovai (brengt water omhoog van 

vijvers en langzaam stromende rivieren). 
• 2-handige Rovai (voor scholen) 

 
Technisch expert Vince Whitehead die ook IaWs 
fabrieksteam heeft getraind en begeleid naar 
zelfstandigheid, heeft de fabriek in September 
opnieuw bezocht. Hij was postief verrast over de 
vooruitgang die de medewerkers, het team maar 
ook de producten hebben ondergaan. 

Klant tevredenheid 

Tussen juni en augustus hebben we wederom een 
(3de) klant & technische tevredenheid onderzoek 
gedaan. De uitkomst is dat vrijwel 100% van de 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

klanten tevreden zijn met de pomp, zelfs na 4 jaar 
gebruik in sommige gevallen.  
Op technisch gebied zien we iets slijtage aan de 
pistons wat resulteert in een kleine verlaging 

 

 
van het wateropbrengst in liters/minuut. De 
gebruiker meldt dit geen probleem te vinden. 

2008 2009 2010 2010

Kandal prov Kandal prov Kandal prov  KC prov

satisfied with Rovai 100% 100% 100% 100%

pumps worth the money yes:39p yes: 40p yes: 23p yes: 39p

average months in use 9 months 20 months 38 months 22 months

average flow rate per minute 37.9ltr* 39.3ltr 35.3ltr 28.7ltr
*note possibly too low count

max/min flow rate per minute 30.8-42.9ltr 34-48 ltr 27.3-40 ltr 19.9-43.9 ltr

piston size 27.6- 28.8mm 27.6-28.8mm 22.2-28.6mm 26.9-28.6mm 

average piston size 28.11mm 28.00mm 27.80mm 28.10mm
**note **start ing piston size 

average: 29.1mm

**start ing piston size 

average: 28.3mm

period since last survey (months) 14 14

piston wearing per year 0.09mm 0.17mm

Users know where to buy spare parts 0% 8% na 30% (KC)
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Distributiekanaal  
 

Na drie jaar werken om de juiste infrastructuur te 
vinden voor het verkopen van waterpompen direct 
aan de mensen, is ons pionierswerk nog niet af. 
We zien wel dat onze inspanningen resultaat 
hebben maar nog niet in die mate dat het kanaal 
levensvatbaar zou zijn zonder donorsupport.  
Onafhankelijk onderzoek geeft aan dat IaW de tijd 
vooruit is en het onderzoeksbureau moedigt ons 
aan door te gaan. Het Bruto Nationaal Product 
(BNP) van de rurale Cambodjaan gaat omhoog en 
dat is nodig om de vraag naar waterpompen te 
doen stijgen. 

Rovai en Micro Krediet  

Het blijft een uitdaging om producten zoals water- 
pompen en waterfilters direct aan de dorpelingen 
met weinig geld te verkopen.  Toch heeft de 
onderkant van de maatschappij geld en is er 
interesse, maar staan andere producten hoger op 
het wensenlijstje. Het is jammer dat de focus van 
de banken nog volledig gericht is op het 
verstrekken van leningen voor bedrijfsactiviteiten 
en niet op het verstrekken van leningen voor 
huishoudelijke apparatuur. 
In 2010 zijn we doorgegaan eigenstandig kleine 
leningen te verstrekken. Daardoor is de pomp- 
verkoop in de provincie met 70% gestegen, in 
vergelijking met 2009. We hopen met dit success 
de banken verder te kunnen overtuigen. 

BiD Netwerk/Ondernemen 
zonder Grenzen 
Utrecht, Nederland, 11 november: 
 
Business in Development (BiD) Network & 
Rabobank hebben IaW als winnaar uitgeroepen 
van de businessplancompetitie 2010.  
Alle mededingers waren Nederlanders die een 
onderneming in een ontwikkelingsland hebben of 
gaan opzetten. Ons businessplan werd geroemd 
door de hoge sociale impact en werd beloond met 
€10.000. De juryleden vonden dan wij goed 
hadden laten zien welke vooruitgang én potentie 
er in Ideas at Work zit. 
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Rovai gepubliceerd 
 
In 2010 heeft Emily Pilloton een book uitgebracht 
genaamd ‘Design Revolutions’ met op de voorkant 
onze eigen foto van de Rovai Pomp. Ze beschrijft 
naast onze Rovai ook andere producten in haar 
boek die kunnen helpen op weg naar een beter 
bestaan. Zij reist momenteel door USA met een 
‘Design Revolution Road Show’-caravan om 
promotie te doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IaWs touwwaterpomp is ook opgenomen in een 
soort gelijke Zwitserse publicatie genaamd ‘Anti-
poverty innovation guide-100 brilliant inventions to 
help the Global South’ en schreven door Patrick 
Kohler en Daniel Schneider. 
 
In Japan heeft Studio-L gewerkt aan artikelen over 
‘Sociale Designs in de Wereld’ en heeft ons eind 
2010 geinterviewd over de pomp en over IaW. 

Financiën 
 
Totaal opbrengsten:           US$ 144,236 
waaronder productverkoop   US$  108,059  
(29% meer dan in 2009) 

Totaal uitgaven:    US$ 145,509 
 
Distributie kanaal  US$   30,378   
Fabriek/productie  US$ 106,770  
Overig  US$      8,361 
        totaal uitgaven  US$ 145,509 

We zijn blij dat er elk jaar een stijgende lijn zit in 
het aantal producten dat we verkopen en de 
opbrengst in dollars. Het verkrijgen van eigen 
inkomen door verkoop is belangrijk voor 
toekomstige zelfstandigheid. We zitten nu op 25% 
van dit break-evenpunt af. Heel blij zijn we met de 
steun van onze trouwe privé en institutionele 
supporters zowel op financieel als op moreel 
gebied! Financiele bijdrages zijn nog steeds erg 
welkom. 
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