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Bevolking voorzien van eerste
levensbehoeften

” Rechtstreekse
hulpverlening
door middel van
korte lijnen”

Ook op technisch- en humanitair gebied ondersteunt Stichting
de Zaaier de bevolking van Congo. Voorbeeld hiervan zijn de
aanschaf van de FLOFLO-boortoren om schoon drinkwater te
verkrijgen en de aankoop van zonnepanelen. Daarnaast biedt
Stichting de Zaaier steun aan het ziekenhuis in Nyankunde door
o.a. nieuwe ziekenhuisbedden en een generator te doneren. De
timmerwerkplaats, opgericht door De Zaaier in 2011, genereert
werk voor afgestudeerden

Zelfstandigheid
bevorderen
Tevens hebben wij een dovenschool kunnen bouwen waar kinderen
een opleiding krijgen. Ook het P.P.F. (Poor Patient Fund) kan op onze
steun rekenen. Het P.P.F. is een fonds dat de onkosten betaalt van de
mensen, die zelf hun medische onkosten niet kunnen vergoeden.
De Melaatsenopvang heeft door hulp van Stichting De Zaaier een
nieuwe accommodatie kunnen bouwen en ontvangt tevens medische
verzorging en voedsel. Met behulp van lokale kerkbesturen en het
lokale ziekenhuis is een weeshuis in Oicha gebouwd, waar kinderen
zonder familie kunnen wonen.
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Technische- en Humanitaire Projecten

Zelf inkomsten
laten genereren

” Agrarische
kennisoverdracht
op lokaal niveau”

Korte Historie

” Wij steunen en
onderwijzen, dan
zullen zij zich
bewijzen”

Stichting De Zaaier. Aangenaam!

Onze missie

Stichting de Zaaier uit Maasdijk is opgericht in 1986 en is in de loop
van de jaren een begrip geworden in het Westland. Wat begonnen is
als een kleinschalig en lokaal initiatief, is langzaam uitgegroeid tot
een middelgrote stichting met een landelijke uitstraling. Dit heeft de
stichting te danken aan een enthousiast en hardwerkend team van
vrijwilligers en aan haar loyale donateurs. Wij nodigen u van harte
uit om d.m.v. deze folder kennis te maken met De Zaaier. Voor meer
informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.dezaaier.com

Onze missie is de bevolking van Noordoost Congo te voorzien in haar
primaire levensbehoeften waarvan voedsel, water, gezondheid en
een dak boven het hoofd de voornaamste elementen zijn. Dit proberen
we te bereiken door agrarische projecten op te starten, waarbij de
bevolking ondersteund wordt in het zelf gewassen telen en verkopen.
Daardoor kunnen zij op termijn zelf voorzien in de noodzakelijke levensbehoeften. Onze ondersteuning bestaat voornamelijk uit het leveren
van gewaszaden, technische middelen, kennis en microkredieten.

In 1985 bracht Teun Boekestijn een bezoek aan het toenmalige
Zaïre. Dat werd de basis voor Stichting de Zaaier. In 1986 werd
Stichting de Zaaier officieel opgericht en het jaar daarop werd de
eerste container met kasonderdelen opgestuurd naar Nyankunde
in Congo. Regelmatig werd Congo in de daaropvolgende jaren
bezocht en werden nieuwe containers verstuurd. Ondertussen werd
de focus niet alleen gericht op agrarisch maar ook op technisch en
humanitair gebied. Ook het werkgebied werd uitgebreid. Daarbij
was de leiding ter plekke in handen van ir. Dhena Bassara die tot
op de dag van vandaag aan het hoofd staat van het Greenhouse
van de hoofdvestiging in Bunia.
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In 2011 is het 25-jarig jubileum gevierd. Hiervoor heeft Stichting
de Zaaier een commissie in het leven geroepen, die het WK KassieBouwen heeft bedacht. Dit evenement heeft voor een bredere
naamsbekendheid en meer inkomsten gezorgd.

Agrarische projecten en microkredieten
Daarnaast ondersteunt Stichting de Zaaier de allerarmsten met
medische hulp op allerlei gebied. Dovenscholen, leprahuizen,
ziekenhuizen, enz. krijgen naast deze hulp ook ondersteuning op het
agrarische vlak zodat ook zij op termijn in hun primaire behoeften
kunnen voorzien. Naast deze steun geeft Stichting de Zaaier ook aan
humanitaire projecten ondersteuning zoals wezen, weduwen en
verkrachte vrouwen. Voorts is er nog de noodhulp die geboden wordt
in tijden van oorlog, onrust of klimatologische omstandigheden.

In Bunia (1), Nyankunde (2) en Oicha (3) heeft Stichting
De Zaaier agrarisch projecten opgezet waar uiteenlopende
gewassen worden geteelt en waar o.a. ook gewassen- en rassenproeven worden gedaan. Zaden en jong plantmateriaal worden
verkocht en teeltadvies wordt gegeven aan kwekers in de nabije
omgeving. Tevens wordt samengewerkt met studenten van de
universiteit. De geteelde producten worden verkocht op lokale
markten en worden geleverd aan gevangenissen en het Rode Kruis.

Maar ook de dovenscholen, lepra-opvang en het weeshuis profiteren mee. Het doel van Stichting de Zaaier is de werkgelegenheid
te bevorderen, het voedingspatroon te verrijken, inkomsten te
genereren en daarmee de zelfstandigheid te bevorderen.
Om deze redenen worden ook microkredieten verstrekt met als
einddoel de coöperaties zelfstandig te laten functioneren.

