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Kassen in de tropen……. 

Tomaten telen onder glas (lees plastic) lijkt vreemd in de 

tropen. Echter het is in de regentijd erg moeilijk om in open 

lucht te produceren. In 2017 heeft Stichting de Zaaier, 

dankzij een donatie van J&P Ten Have,  een moderne plastic 

kas gebouwd op de demo-locatie in Oicha in de provincie 

Nord-Kivu. Wij hopen met deze demonstratie kas boeren te 

inspireren om ook bedekte teelten te gaan verbouwen. De 

teeltman van de demo kas heeft recentelijk stage gelopen 

bij Rijk Zwaan in Tanzania. In de demo-locatie wordt 

gewerkt met  druppelbevloeiing en hoge draad haken. 

Wekelijks worden foto’s gestuurd van de planten zodat wij 

vanuit Nederland verzorgings- en teelttips kunnen geven en 

vragen kunnen beantwoorden. Tot nu toe zijn wij tevreden 

over de vooruitgang. Echter vraagt de gewasverzorging veel 

aandacht. Het is een kwestie van vallen en opstaan maar 

wij zijn ervan overtuigd dat de volgende teelt nog beter zal 

gaan.  

 

Steun coöperaties rond het dorp Oicha in Nord-Kivu 

De afgelopen jaren hebben wij coöperaties,  bestaande uit 

voornamelijk vluchtelingen en boeren, gesteund.  Vanuit 

het Greenhosue in Oicha hebben deze coöperaties 

teeltcursussen en -advies gekregen, zijn zaad en jonge 

planten verstrekt en gereedschappen verschaft.   Wij zijn blij 

dat we door uw financiële steun ook in 2019 weer 500 

gezinnen op deze wijze kunnen steunen.  Naast werk en 

een inkomen wordt op deze manier ook voedselzekerheid 

en hoop voor de toekomst geboden.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 Ebola in Nord Kivu 

De leefomstandigheden bij onze vestigingen in Oicha en 

Beni zijn door de dreiging van rebellen erg slecht.  Tevens 

zorgen de gevechten tussen de regeringstroepen en 

rebellerende groepen voor een continue dreiging. Als 

overmaat van ramp kunnen wij daar ook een Ebola uitbraak 

aan toevoegen.  Deze Ebola uitbraak is zelfs in de 

Nederlandse media volop besproken.  

 In een onveilig gebied waar gezondheidszorg erg moeilijk 

is, is het risico dat de ziekte zich verspreidt erg groot. Ook in 

het ziekenhuis van Oicha, dat wij steunen en naast ons 

greenhouse gevestigd is, zijn intussen enkele ebola 

patiënten verzorgd. Wij hebben posters gestuurd om de 

bevolking te informeren over het ebola virus en deze zijn in 

de omgeving van Oicha volop verspreidt.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Wij zijn verhuisd! 

Samen met de Van der Ende Groep zijn wij verhuisd naar 

hun nieuwe locatie aan de Aartsdijkweg in Maasdijk.   

De opening van het bedrijfspand vond plaatst op zaterdag 

22 september jl.  Als cadeau vroeg de Van der Ende Groep 

een donatie aan Stichting ALS Nederland en Stichting de 

Zaaier. Inmiddels hebben wij een prachtige donatie van        

€ 8.750,00 ontvangen. Ook ALSWestland mocht hetzelfde 

bedrag ontvangen! Hierbij willen wij de Van Der Ende 

Groep nogmaals feliciteren en hartelijk bedanken voor dit 

geweldige bedrag! 

 

 
 

Westland Helpt Afrika 

Ook willen wij hierbij het bestuur van 'Westland Helpt 

Afrika' hartelijk danken voor de prachtige donatie van           

€ 2.500,00. Met dit bedrag zal het 'huis' voor het 

verpleegkundig personeel, werkzaam in het ziekenhuis in 

Itendey, worden vernieuwd. Zie hier de huidige situatie. 

Geen overbodige luxe toch? Wordt vervolgd! 

 

 
 

Een dagje uit met de Stichting! 

Op zaterdag 13 oktober jl. heeft het bestuur een bezoek 

gebracht aan de MAF (Mission Aviation Fellowship) in 

Teuge. De MAF is de grootste non-profit 

vliegtuigmaatschappij ter wereld met 130 vliegtuigen.  

In 30 van de armste landen vliegt de MAF voor meer dan 

900 (hulp)organisaties waaronder Stichting De Zaaier. 

Uiteraard mocht een rondvlucht niet ontbreken tijdens ons 

bezoek! 

 
 

Vrijwillig(st)ers gezocht! 

Vrijwilligerswerk levert plezier en erkenning op, de 

mogelijkheid andere mensen te leren kennen en tevens kan 

het een mooie aanvulling zijn op je c.v..  Stichting De Zaaier 

bestaat momenteel uit acht vrijwillig(st)ers. Buiten de 

maandelijkse bestuursvergadering is onderling veel contact 

tussen de verschillende werkgroepen. Wij hebben klussen 

in alle soorten en maten en wellicht zit er iets interessants 

voor jou tussen. Interesse? Stuur een  e-mail naar: 

info@dezaaier.com of bel Aad Verduijn op 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. Op onze site www.dezaaier.com kunt u 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.  

 

Tenslotte willen wij alle donateurs, groot of klein,  

hartelijk bedanken voor de ondersteuning.  Dankzij uw 

giften kunnen wij het werk in Congo blijven 

voortzetten! Wij wensen een ieder fijne feestdagen 

toe. 

  
Contactgegevens:  

Stichting de Zaaier  

Aartsdijkweg 23 

2676 LE Maasdijk  

E: info@dezaaier.com  

W: www.dezaaier.com  

IBAN: NL57 RABO 0336 2582 59  
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