
  

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017 

 
 

Beste Zaaiervrienden, hierbij de nieuwsbrief met de laatste 

update van enkele actuele projecten in Congo.  

 

Container  

Eind september is de container, gevuld met o.a. 

zonnepanelen, technische- en medische apparatuur 

aangekomen in de DR Congo. Op 18 juli jl is de container in 

Maasdijk opgehaald en naar de Rotterdamse haven 

vervoerd, waar hij is verscheept naar Mombasa in Kenia. 

Vanuit Mombasa heeft de container per vrachtwagen een 

afstand van circa 1.800 kilometer afgelegd om uiteindelijk, 

in goede orde, in Itendey aan te komen. Het was een hele 

klus en bovendien stonden de werkzaamheden onder 

tijdsdruk omdat het van groot belang was de container 

voor de regentijd op plaats van bestemming te krijgen. 

Vervoer over de niet geasfalteerde wegen is in de regentijd 

onmogelijk.  

 

De medische materialen zijn bestemd voor het Nederlandse 

artsenechtpaar Willem en Joanne Folmer.  De kosten 

hiervan zijn betaald van de opbrengsten van het WK 

Kassiebouwen 2016. De familie Folmer zal in het 

werkgebied van Stichting De Zaaier, een oud ziekenhuis 

nieuw leven inblazen. Tevens zijn materialen voor de 

Stichting Venti Venti vervoerd. Deze stichting ondersteunt 

de ontwikkeling van kennis, gezondheid en 

leefomstandigheden van de inwoners van Ituri in DR Congo.  

 

 
 

 

 

 

 

Ook zijn voor onze agrarische projecten in Nyankunde, 

Oicha en Bunia technische- en agrarische materialen, 

waaronder zonnepanelen, verzonden.  Inmiddels is de 

zeecontainer door de familie Folmer in gebruik genomen als 

laboratorium voor het ziekenhuis welke wordt geleid door 

Willem en Joane Folmer. De zonnepanelen op het dak 

wekken stroom op wat direct kan worden gebruikt of in 

accu’s kan worden opgeslagen. De stroom zal worden 

gebruikt door de artsen en het ziekenhuis. 

 

Een woord van dank uit Congo 

Onlangs ontvingen wij een brief van Patrick Kimareki uit 

Congo. Patrick is leerkracht op een school in Nyankunde, 

een dorp in het Noordoosten van Congo. Hij is de enige 

leraar op deze school met 54 leerlingen. Omdat de regering 

van Congo geen geld geeft aan onderwijs, hebben wij een 

bedrijf uit Maasdijk benaderd met de vraag of zij Patrick 

willen steunen. Sinds januari 2017 betaalt dit bedrijf 

maandelijks zijn salaris van 150 dollar per maand. Voor dit 

bedrag kan hij zich fulltime inzetten voor de school en 

bovendien zijn vrouw en drie kinderen onderhouden. 

Onderstaande een stukje uit de brief welke wij van Patrick 

hebben ontvangen;   

 

“We started this school to supervise children and give them 

good education to secure their future. We would like to 

thank you because we could realize this project with your 

precious help. With this money I can give food to my family 

and pay a part of medical care.” 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

Demonstratiekas in het dorp Oicha 

Eén van onze sponsoren heeft ons in de gelegenheid 

gesteld om in Oicha, gelegen in de provincie Kivu, een 

demonstratiekas naast een ziekenhuis te bouwen. Deze kas 

zou aanvankelijk gebouwd worden in 2016. Echter was het 

door de aanwezigheid van rebellen destijds onverantwoord 

naar het gebied af te reizen. Kees van Paassen, 

medeverantwoordelijke voor de agrarische projecten, zal 

via Whatsapp en e-mail de bouw begeleiden.   

Geholpen door een Oegandees tuinbouwbedrijf kunnen 

ontbrekende en missende onderdelen snel besteld worden.  

Momenteel is de kas gebouwd en kan worden begonnen 

met het aanbrengen van folie.  

Naar verwachting zal de demonstratiekas voor de Kerst 

klaar voor gebruik zijn en kan worden begonnen met de 

allereerste teelt van tomaten. Ook deze teelt zal door Kees 

op afstand worden begeleid.   

 

 

 
 

 

 

 

Collega’s gezocht! 

Stichting De Zaaier is op zoek naar vrijwilligers die onze 

agrarische projecten zouden willen ondersteunen door het 

onderhouden van contact, het geven van agrarisch advies, 

en het houden van toezicht. Met interesse of met vragen 

kunt u bellen met Aad Verduijn op telefoonnummer  

06 – 51 600 102.  

 

Stichting de Zaaier ondersteunen?  
Bijna maandelijks ontvangt De Zaaier hulpvragen uit Congo. 

Door regelmatige controle van de gesteunde projecten 

kunnen wij stellen dat wij het maximale uit uw gift kunnen 

halen. Tevens kunt u op onze site www.dezaaier.com 

kleinere projecten vinden welke u steun hard kunnen 

gebruiken! Voor informatie of giften kunt u bellen met Aad 

Verduijn op telefoonnummer 06 – 51 600 102.  

 

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.  
  

  
  
Kerstviering in Congo  

  

Contactgegevens:  

Stichting de Zaaier  

Postbus 10  

2672 ZG Maasdijk  

  

E: info@dezaaier.com  

W: www.dezaaier.com  

  

IBAN: NL57 RABO 0336 2582 59  
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