NIEUWSBRIEF DECEMBER 2016
Beste Zaaiervrienden, hierbij de nieuwsbrief met de laatste
update van enkele actuele projecten in Congo.

Koelkast voor ziekenhuis Bunia
Tijdens hun reis in mei 2016 hebben Aad en Piet vernomen
dat in het ziekenhuis in Bunia een koelkast hard nodig is om
zakken bloed te bewaren. De Zaaier is van plan om aan dit
verzoek te voldoen.

Congo reis september 2016
Met de opbrengst van het WK KassieBouwen 2015 is
materiaal voor een foliekas aangeschaft en getransporteerd
naar Oicha Congo. In september 2016 stond een reis van
Kees van Paassen met twee vrijwilligers naar Congo
gepland om de foliekas op te bouwen. Vanwege grote
onrusten rond Oicha is deze reis helaas verzet en hopen zij
in februari 2017 af te reizen.

Ondersteuning dovenschool Oicha
Bij de dovenschool in Oicha zijn tomatenplanten gepoot.
Hiermee ondersteunen wij de leerlingen zodat zij tomaten
kweken voor eigen consumptie en de overige tomaten
kunnen verkopen voor extra inkomen.

Westland helpt Afrika
Op 16 mei heeft de fietstocht van Westland helpt Afrika
plaats gevonden. Op 1 november hebben Aad en Wilma
een cheque van € 4.000,- in ontvangst mogen nemen van
het bestuur van Westland helpt Afrika. Waarvoor hartelijk
dank!

Demonstratieveld Greenhouse Bunia
Achter het Greenhouse in Bunia is een demonstratieveld
aangelegd. Zodat de bevolking kan zien hoe je groenten
teelt. Dhena Basarra en Jimmy hebben erg hun best
gedaan.

Aad Verduijn Lid in de Orde van Oranje Nassau
Met trots kan Stichting de Zaaier aan u vermelden dat
Aad Verduijn tijdens het WK KassieBouwen de
onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau uit
handen van locoburgemeester Hans Horlings van Midden
Delfland heeft mogen ontvangen. Aad heeft deze
onderscheiding ontvangen voor zijn vrijwilligerswerk, welke
hij al meer dan 25 jaar verricht voor Stichting de Zaaier.
Hierbij bedanken wij Aad voor zijn enthousiasme en warme
steun voor de Stichting.

WK KassieBouwen 2016
Op 8 oktober heeft de zesde editie van het
WK KassieBouwen plaats gevonden. ’s Ochtends streden de
basisscholen uit het Westland voor de felbegeerde bokaal.
De eerste prijs ging naar De Andreashof uit Kwintsheul.
’s Middags was het de beurt aan de professionele
kassenbouwers. Na een spannende wedstrijd ging
KG Greenhouses er met de 1e prijs vandoor.
Het evenement bracht het schitterende bedrag van
€ 35.000,- op, welke De Zaaier gaat gebruiken om het
Nederlands artsenechtpaar Willem en Joanne Folmer te
ondersteunen.
Stichting de Zaaier bedankt alle sponsors, deelnemers en
vrijwilligers welke hebben bijgedragen aan deze
fantastische dag!

Habbekrats
Tijdens het WK KassieBouwen overviel Kringloopwinkel
Habbekrats uit De Lier het bestuur van Stichting de Zaaier
met de overhandiging van een cheque a € 5.000,-.
Geweldig, wij zullen dit aan een goed project in Congo
besteden.

Stichting de Zaaier wil alle donateurs, groot of klein
hartelijk bedanken voor haar ondersteuning.
Dankzij uw giften kunnen wij het werk in Congo
blijven voortzetten!
Wij wensen een ieder fijne feestdagen toe.

Willem en Joanne Folmer
De opbrengst van het WK KassieBouwen 2016 gaat dit jaar
naar het Nederlandse artsenechtpaar Willem en Joanne
Folmer. Zij gaan in het werkgebied van Stichting de Zaaier
een oud ziekenhuis weer nieuw leven inblazen. Stichting
de Zaaier werkt sedert enkele jaren met de jonge artsen,
die al vanaf 2014 actief zijn in Congo. Onlangs heeft dit stel
te kennen gegeven dat zij zich in willen gaan zetten voor
een klein en slecht onderhouden ziekenhuis middenin het
regenwoud van Itendey. Het ziekenhuis bestaat uit vier
kleine gebouwtjes en er zijn in totaal 33 bedden. Er werkt
nu één Congolese arts, die ondersteund wordt door zeven
lokale
verpleegkundigen,
terwijl
het
ziekenhuis
verantwoordelijk is voor meer dan 70.000 mensen en 10
gezondheidsklinieken. Het jonge stel hoopt binnenkort te
verhuizen naar hun nieuwe onderkomen en zal zich in
eerste instantie gaan focussen op schoon water, continue
elektriciteit, medische faciliteiten voor de inrichting van de
operatiekamer,
echoapparatuur
en
eenvoudige
laboratoriumvoorzieningen. Dit jaar omarmt Stichting de
Zaaier het prachtige initiatief van dit jonge Nederlandse
artsenechtpaar.

Kerstviering in Congo

Stichting de Zaaier ondersteunen?
Bijna maandelijks ontvangt De Zaaier hulpvragen uit Congo.
Omdat wij regelmatig ter plekke zijn en gesteunde
projecten controleren kunnen wij stellen dat wij het
maximale uit uw gift halen.
Voor informatie of giften kunt u bellen met
Wilma Verkade 06 54618429
Contactgegevens:
Stichting de Zaaier
Postbus 10
2672 ZG Maasdijk
E: info@dezaaier.com
W: www.dezaaier.com
IBAN: NL57 RABO 0336 2582 59

