NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015
Kerstactie
Stichting de Zaaier heeft zelf een ‘Serious Request’
project
Dit jaar ondersteunt Serious Request de kinderen in
oorlogsgebieden, waaronder ook in Congo.
Stichting de Zaaier ondersteunt al jaren deze kinderen en
vraagt dringend uw ondersteuning hiervoor!
Vanwege onrusten veroorzaakt door de rebellen in de
omgeving van Oicha en Beni moeten de mensen hun huizen
en velden verlaten. Daardoor is er een grote toeloop
van o.a. kinderen welke naar Oicha of Beni vluchten voor
verzorging en onderdak.
Wat doet Stichting de Zaaier:
Wij helpen vluchtelingen met het voorzien in hun eerste
levensbehoefte door het kopen van voedsel. Ook hebben
wij een bedadoptie plan in het ziekenhuis van Oicha. Hierbij
worden de kosten betaald voor de allerarmsten die de
behandeling niet zelf kunnen betalen. Ook heeft De Zaaier
een project waarbij door de vluchtelingen zelf velden met
groenten worden geteeld zodat de voedselvoorziening
mogelijk wordt in de vluchtelingenkampen.
Zoals u ziet kunnen wij in deze tijden veel steun gebruiken
voor de vluchtelingen in Oicha en Beni.

Congo reis Juli 2015
In juli 2015 zijn drie leden van de Zaaier naar Congo gereisd.
Gelukkig kon ook het onrustige gebied rond Oicha en Beni
bezocht worden. Alleen al door daar te zijn, gaven we de
mensen weer hoop voor de toekomst. We hebben veel
agrarische projecten bezocht die we ondersteunen met
zaad en plantmateriaal. Vooral de door ons betaalde
teeltvoorlichters die wekelijks de telers bezoeken doen erg
goed werk.
Voor een ziekenhuis hebben we de drinkwatervoorziening
hersteld en we hebben locaties gevonden voor het bouwen
van enkele plastic kassen voor groenteteelt. De eerste
kassen zullen naast de ingang van ziekenhuizen worden
gebouwd zodat ze veel aandacht krijgen.
Conclusie: de bevolking heeft veel aan de ondersteuning
van Stichting de Zaaier, zij maakt wel degelijk een verschil!
Zie
voor
verder
reisverslag
onze
website:
http://www.dezaaier.com/wpcontent/uploads/2015/07/Reisverslag-juli-2015.pdf

Helpt u ons de mensen in Congo helpen!

Teeltvoorlichting in Oicha

Vluchtelingenkamp Oicha

Kas gekocht
De eerste demo kas is gesponsord door J&P ten Have ter
ere van hun 60 jarig jubileum. De kas is intussen gekocht
en wordt vanuit Oeganda naar Congo gebracht. In het
voorjaar van 2016 zal deze kas gebouwd worden door
vrijwilligers van de Zaaier.

5e WK KassieBouwen groot succes!
De 5-editie vond plaats op zaterdag 10 oktober in een hal
op het ABC Westland terrein in Poeldijk en werd gewonnen
door het team van Certhon, met Ferry Kruithof en Jeffrey
Alsemgeest.
Dit jaar werd voor het eerst het WK KassieBouwen
Junior gehouden, die is gewonnen door het team van de
Ichthusschool uit Monster, bestaande uit Owen, Senna, Bas
en Siem.
De netto opbrengst van € 40.000,- welke het WK
KassieBouwen 2015 heeft opgebracht gaat geheel naar
Stichting de Zaaier. Dit bedrag wordt gebruikt voor
agrarische
kennis verspreiding door onder meer
demonstratie-kassen te bouwen, maar ook voor lopende
projecten zoals het ondersteunen van scholen en
ziekenhuizen.

Stage Congolese teeltvoorlichters in Tanzania
In overleg met Rijk Zwaan hebben twee teeltvoorlichters
enkele weken stage mogen lopen in Tanzania bij Afrisem.
Daar hebben ze veel geleerd over de teelt van groenten,
het nut van ziekteresistente zaden, telen in kassen en
irrigatiesystemen.
Deze twee teeltmannen worden verantwoordelijk voor de
demonstratie-kassen die we gaan bouwen in Congo.

Stage begeleider Adrian Roelofs van Rijk Zwaan

Het bestuur en de vrijwilligers van Stichting de Zaaier willen
u hartelijk bedanken voor alle steun en sponsoring in 2015!
En wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2016 toe.

Deelnemers WK KassieBouwen Junior

Kleinschalig project ondersteunen?
Bijna maandelijks krijgen wij van Stichting de Zaaier
hulpvragen binnen vanuit Congo. Omdat wij regelmatig ter
plekke zijn en gesteunde projecten controleren kunnen we
stellen dat we het maximale uit uw gift halen.
Wilt u meer weten over onze stichting. Bekijk het resultaat
op www.dezaaier.com.
Overweegt u om ons te steunen, kijk dan eens op onze
website onder kleinschalige projecten:
http://www.dezaaier.com/?page_id=1031
Voor informatie of giften kunt u ook bellen met
0174- 515050
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