
Zonnepanelen voor Afrika
April 2021
Voorbeeld projecten waar panelen heen mogen. Andere projecten zullen volgen.

Mali KTL ziekenhuis 1000 panelen?
https://www.youtube.com/watch?v=0yRmodFVA0U&list=PLWmJUa0y2U0VnhP_p5XxfiKwb6
6KO9r_5&index=12&t=3s

Guinee Hope Clinic en Geaussou clinic 200 panelen?

Hoop voor Catherine

Senegal Beersheba 200 panelen?

https://www.youtube.com/watch?v=7nLcM5npYu8&list=PLWmJUa0y2U0VnhP_p5XxfiKwb66
KO9r_5&index=7

Vele andere scholen, klinieken en ziekenhuizen zullen geholpen kunnen worden.

https://www.youtube.com/watch?v=0yRmodFVA0U&list=PLWmJUa0y2U0VnhP_p5XxfiKwb66KO9r_5&index=12&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=0yRmodFVA0U&list=PLWmJUa0y2U0VnhP_p5XxfiKwb66KO9r_5&index=12&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=NGHL5g-U8Po&list=PLWmJUa0y2U0VnhP_p5XxfiKwb66KO9r_5&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=7nLcM5npYu8&list=PLWmJUa0y2U0VnhP_p5XxfiKwb66KO9r_5&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=7nLcM5npYu8&list=PLWmJUa0y2U0VnhP_p5XxfiKwb66KO9r_5&index=7
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Overzicht
Locatie: Moerbeek 10 - 1735 ER - In ‘t Veld (Noord-Holland).

Uitvoerdatum: 5-10 april 2021, evt uitloop tot de week erna.

Doelen
1. 500 zonnepanelen / dag van dak - oftewel 1 container / dag afvoeren naar

Gebr. van Bergeijk Zuidland. Totaal: 2.500 zonnepanelen. Dak schoon
opleveren, aluminium rails eraf en gaten dicht schroeven. Verwachting is 200
-300 kapotte panelen die wellicht direct de afvalcontainer in moeten ter
recycling

2. Panelen op EURO of blokpallets groeperen en vervoeren per container naar
Zuidland om daar later de panelen uit te zoeken en testen en klaar te maken
voor vervoer naar Afrika.

3. Op een EUROpallet kunnen de zonnepanelen in portrait tegen elkaar
aangezet worden en direct gebundeld worden met ‘PET omsnoeringsband’.
Op deze wijze kunnen er 20 panelen op 1 pallet met spanbanden eromheen.
Bekabeling kan tussen de pallets gestopt worden als stootbuffer. Aluminium
rails kunnen bovenop de panelen gelegd worden. Max 30 pallets ofwel 600
panelen per container. Totaal: 5 containers.

4. Mei, Juni, Juli, panelen testen in Zuidland en containers klaar maken voor
verzending naar ML, Guinee, Burkina en Senegal.
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Globale Benodigdheden:

● 5 containers 40ft High cube (HACON) wordt aan gewerkt
● 150 pallets (gehuurd?) Nog op zoek naar zo'n 100 pallets.
● PET omsnoeringsband (rol: 15,5mm x 1750m x 0,70mm) EUR 50
● omsnoerings gereedschap. 1 aanwezig maar schijnt niet de makkelijkste

versie te zijn. dus tweede zeer welkom
● Heftruck aanwezig op lokatie (meerdere aanwezig dus 1 beschikbaar gesteld

door Wit Flowerbulbs BV)
● Panelenlift via Geert beschikbaar gesteld door Visser Elektrotechniek
● Harnassen voor val bescherming. I.p.v dakrandbeveiliging vanwege kosten

en gecompliceerd om aan te brengen. Valnet onder dak zal Rico Snoek
verzorgen.

● 7 stuks Harnas valbeveiliging reeds gevonden. 2 stuks in Zuidland
beschikbaar (Leo meenemen). Leonard brengt er 1 en Geert 2 stuks. Rico
Snoek zal er ook nog 2 mee nemen en een lijn en haak.

● 2 pallet rekken licht schuin om snel panelen te kunnen verzamelen
vanaf dak (zelf lassen)  Staan nog in Zuidland

● Ladders en 2 valbeveiligingen vanuit Bergeijk Zuidland meenemen
● Dozen voor losse onderdelen zoals golfclips, alu verbindings stukjes en

schroeven en moeren etc.
● Plakband of goedkope bundelbandjes om kabel rollen mee bij elkaar te

houden.
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Globaal Werkplan
● Twee lege containers op locatie plaatsen Vrijdag 2 april. Lege container 3 op

Dinsdag plaatsen en volle mee naar Zuidland. Lege container 4 op Woensdag
plaatsen en volle container naar Zuidland. Lege container 5 op Donderdag en
volle container naar Zuidland. Dan laatste 2 volle container in overleg in de
week daarna ophalen om er zeker van te zijn dat er tijd genoeg is om alles in
de containers te stoppen.

● Ongeveer 5 tot 6 man op het dak om zonnepanelen los te schroeven en alu
rails te demonteren. Vervolgens ongeveer 4 man op de grond om samen
pallets met panelen in te pakken, die niet mogen omvallen terwijl er 15 tot 20
panelen op een pallet samengevoegd worden afhankelijk van de maat pallet.
en indien nog voorradig karton op pallet leggen waar panelen op staan.

● Leo en Derk-Jan hebben aangeboden lokaal leiding te nemen voor
demontage op het dak.

● De daken met golfclips golfplaat schroef even omhoog golfclips eruit
schuiven en alurails op de grond verder schoon demonteren zodat transport
efficient kan. Alle golfclips en loose materialen in dozen verzamelen.

● Een persoon die met heftruck heen en weer rijdt van panelen lift locatie naar
container.

● Liefst toch nog een verreiker zoeken voor dak gebieden waar heftruck niet
kan komen? zie overzichts foto?

● Eén persoon of verschillende die voor de catering zorgt op locatie. Brood en
beleg voor 's ochtends en tussen de middag geregeld. Avondeten diverse
plannen

● Toilet en kantine met keuken aanwezig (beschikbaar gesteld door Wit
Flowerbulbs)

● Zuidland ontvangst volle container, vrachtwagen chauffeur plaats wijzen op
zuivering?
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Bemanning

We zoeken nog vooral mensen van Dinsdag tot Zaterdag. Dank voor mee zoeken.
Handige dakhazen bijna volledig bezet. Vooral nog handen op de grond nodig.
Samen panelen op pallet zetten en bundelen en in container rijden. Relatief het
lichtste werk wat voor meer mensen toegankelijk is.

Personen in Groen reeds toegezegd. Andere namen slechts een suggestie/vraag.
Document wijzigen (liefst groen ;-) voor de dagen die je wilt toezeggen. We kunnen
prima een paar man divers inzetten op locatie. Bijvoorbeeld voor draden oprollen
en aluminium ordenen en bovenop de panelen in de containers leggen.

● Personenlijst

Datum 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04

Dakleider Leo Leo Leo Leo Leo Leo

D2 Derk Jan Derk Jan Derk Jan Derk Jan Derk Jan Derk Jan

D3 Leonard Leonard Leonard Henk L Sander A

D4 Evy Evy Evy Evy Evy

D5 ... Arno D Marcel E Marcel E Marcel E Marcel E

D6 Coenraad Jaap
Derks

Jaap
Derks

Jaap
Derks

D7 Noah

D8

Begane vloer Begane
vloer

Begane
vloer

Begane
vloer

Begane
vloer

Begane
vloer

Begane
vloer

Grondleider Alex

Panelenlift Geert Geert Geert

Panelenlift Arno
Diemer

F



5

Verreiker
of heftruck

Fred Fred Fred Fred Fred Fred

Container Henk Jan v R Jan v R

Container Thomas Thomas Thomas

Kabels/Alu Ellemieke

Kabels/Alu Kim

Catering Marconieta

divers? Rik

Zuidland n.v.t. Adam Adam Adam Adam Adam

catering

Maandag 2
appelplaat

15
broodjes
gezond

15 eieren

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Kantine, toilet, koffie thee aanwezig. (beschikbaar gesteld door Wit Flowerbulbs)
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Slaapplan
Voor hen die meerdere dagen komen werken, in overleg liefst eigen caravan of
camper meebrengen. Wij hebben een caravan (3 pers) beschikbaar in Zuidland
maar die zou dan opgehaald moeten worden indien iemand die wil gebruiken.

Ideeën voor alternatieve slaapplek: kerk in de buurt? luchtbed slaapzak?
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Onkostenvergoeding & Project financiering
● Catering zal vanuit de CAMA bekostigd worden.
● Vervoer voor hen die dat willen ook.
● CAMA mag wettelijk slechts euro 100 per maand per persoon aan vrijwilligers

bijdrage bieden dus er is weinig financiële ruimte. Het is echt een
vrijwilligersproject.

● Doel is om de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat met minimale voor
investering maximale zegen naar de projecten toe bereikt wordt.

● Fondsenwerving voor container vervoer naar Afrika zal per project
gerealiseerd worden in samenwerking met ontvangende partijen zoals de
diverse scholen en ziekenhuizen..

Anco & Ewien van Bergeijk

ancoewien@gmail.com


