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Laatste Nieuws…
Ondanks het onlangs gesloten vredesakkoord, werft de Congolese rebellenbeweging M23 nog steeds mensen in buurland
Rwanda. Daarnaast is het leger van de Democratische republiek
Congo wederom betrokken geweest bij schending van de mensenrechten. Onafhankelijke experts beschuldigen gewapende
groeperingen en het Congolese leger van schendingen van de
mensenrechten, zoals het inzetten van kindsoldaten, standrechtelijke executies, seksueel geweld en het profiteren van illegale
mijnbouw in het grondstofrijke oosten van Congo. Naar schatting
zijn vanaf april 2013, zeker 80.000 mensen op de vlucht geslagen.
De rebellen waren de afgelopen periode in het defensief gedrongen. Zij hadden zich teruggetrokken in hun bases in de bergen
van Oost-Congo en staakten de strijd.

Bezoek Teun Boekesteijn

In september 2013 heeft de oprichter van Stichting De Zaaier,
Teun Boekesteijn, een bezoek gebracht aan de DR Congo.
Een uitgebreid verslag van deze reis kunt u vinden op
www.dezaaier.com

Bezoek aan Congo
Op 5 december jl. zijn Peter Varekamp, Helene en Kees van
Paassen, met een overvolle agenda, afgereisd naar Congo om
daar de lopende projecten te bezoeken. Onderstaand een verslag;
Dicht bij de stad Beni is sinds kort een nieuwe tuinbouwvestiging
van de Zaaier in gebruik genomen op een oppervlakte van 1
hectare. Er werken nu vier mensen die zich met zeer veel motivatie voor dit bedrijf inzetten. De eerste teelten zullen binnenkort
geoogst worden. Wij willen er snel een paar woningen voor
medewerkers en een schuur bouwen. In de toekomst moet het
een voorbeeldbedrijf worden. Ook is het ziekenhuis in Oicha
bezocht waar ongeveer 300 vrouwen per jaar bevallen en waar
vijf artsen werkzaam zijn. Het ziekenhuis heeft problemen met de
watervoorziening en heeft een verzoek ingediend om de watersilo’s te repareren. Ook is de Lepra- ofwel de melaatsenopvang
bezocht. Zij bedanken ons voor de maandelijkse financiele
bijdrage die wij leveren. De Timmerwerkplaats, behorende bij de
Doven-school in Oicha is volop in gebruik. >

> Ter plekke is door de Zaaier timmergereedschap overhandigd,
waar behoefte aan was. In het weeshuis wonen momenteel zes
wezen waaronder een pas geboren tweeling. Het Weeshuis
functioneert goed en ziet er verzorgd en schoon uit. Groente- en
bloemenzaad zijn afgegeven. Gesproken is over het uitbreiden
van de humanitaire hulp vanwege het toenemend aantal vluchtelingen in Congo waaronder veel boeren.
De coöperaties in Oicha maken goede vorderingen. Iedere
coöperatie heeft zijn eigen veld. Wekelijks worden zij bezocht
door een teeltvoorlichter. De deelnemende partijen verwennen
de planten met o.a. koffiedik en mest. Het competitie gevoel leeft
volop. De eerste terugbetaling aan de Zaaier moet plaatsvinden
in april. Wij zijn erg positief gestemd over deze ontwikkeling en
hopen het aantal cooperaties snel uit te breiden.
De Dovenschool in Bunia bestaat nu uit 6 lokalen en 55 leerlingen. In ieder lokaal zijn twee groepen geplaatst. Bij een aantal
lokalen dient een laken als klassenafscheiding. Het onderwijs is
van hoog niveau. De school wordt uitgebreid met de opbrengst
van het WK Kassiebouwen 2012. Een positief geluid is dat de
regering van Congo voornemens is de salarissen van de aanwezige leerkrachten te betalen.
In 2013 is door ons een handboorinstallatie naar Bunia gestuurd
genaamd ‘Flow-Flow’. Hiermee kunnen bronnen tot 15 meter diep
geboord worden. Het eerste resultaat is geboekt. Een bron van 9
meter diep met kristalhelder water is het resultaat. Ook zijn de
mogelijkheden bekeken om cacao te telen. Voordeel hiervan is
dat cacao in de scha-duw groeit en hiermee het regenwoud in
stand houdt.
Voor een op te starten kippenfarm, is samen met Congolese
teeltvoorlichters een bezoek gebracht aan een Belgische organisatie die al veel onderzoek gedaan heeft op dit gebied.
Ook is een tilapia kwekerij bezocht. >

bereikbaar wordt. Tijdens de onlusten was dit dorp grotendeels
verlaten. Mike Upio, directeur van het ziekenhuis in Nyankunde,
wil ons helpen het Greenhouse nieuw leven in te blazen. Een
agronoom is gevonden. De patienten van het ziekenhuis zullen
onderwijs krijgen over groententeelt. Zij komen van heinde en ver
dus het bereik is groot. Ook zal door het Greenhouse voedsel
worden verstrekt aan het ziekenhuis.

> De situatie in Nyankunde is zeer positief. Amerikaanse
chirurgen werken in het ziekenhuis en binnenkort zullen zes
‘pilotengezinnen’ zich in Nyankunde vestigen. Ook de landingsbaan zal worden hersteld zodat Nyankunde voor luchtverkeer

Met de opbrengsten van het WK Kassiebouwen 2013 zal een brug
worden aangelegd in de omgeving van Nyankunde. De huidige
brug heeft al veel mensenlevens gekost doordat mensen er
gedurende de regentijd vanaf gleden. Tijdens het bezoek is de
brug opgemeten en intussen is met Dijkstaal uit Maasluis
overeenstemming bereikt om een brug naar Congo te transporteren. Deze brug zal ter plekke door Jan van Dijk, directeur van
Dijkstaal, gemonteerd worden.
De ontwikkelingen in Congo gaan ondanks de onlusten snel. De
mensen hebben weer hoop en pakken uitdagingen met beide
handen aan. Dit lijkt hèt moment om hen zo veel mogelijk te
ondersteunen.

WK Kassiebouwen 2013

Jaarvergadering 2014

Op 23 november jl vond de derde editie van het WK Kassiebouwen
plaats. Ook dit jaar was het weer een geslaagd evenement. Onder
het genot van een drankje werd in alle gezelligheid naar de
wedstrijden gekeken. In een spannende strijd tussen de vier
finalisten hebben Raymond Vos en Leon Overkleeft, van het
gelijknamige constructiebedrijf uit Naaldwijk, wederom de
felbegeerde Van der Ende WK KassieBouwen bokaal weten te
bemachtigen. Zij mochten de prijs in ontvangst nemen uit
handen van de Westlandse burgemeester Van der Tak. De
gedeelde tweede plaats werd gewonnen door Certhon uit Poeldijk
en Luiten Greenhouses uit De Lier. De laatste finaleplaats werd
ingenomen door Van der Ende THO uit Oss. De opbrengsten voor
de Zaaier bedragen € 40.000,=. Wij bedanken de organisatie,
deelnemers en sponsors van harte voor deze geweldig opbrengst.

Het bestuur van Stichting de Zaaier nodigt bij deze alle geïnteresseerden van harte uit tot het bijwonen van de jaarvergadering van
Stichting De Zaaier op dinsdag 18 maart a.s., aanvang 20.00 uur
in de Noviteit in Monster. Naast het jaaroverzicht en de financiën
zal het bestuur ook een kort verslag uitbrengen over de lopende
en nog op te starten projecten en zal het nieuwe beleidsplan kort
worden toegelicht. Vervolgens zal een informeel gedeelte
plaatsvinden waar wij, het bestuur, u hopen te spreken. We
hopen velen te mogen begroeten op onze jaarvergadering. Wilt u
zo vriendelijk zijn een e-mail te sturen naar erwin-patricia@
hotmail.com als u de Jaarvergadering zal bijwonen.

Tenslotte...
Deze Nieuwsbrief is met enige vertraging tot stand gekomen.
Voor Nieuwjaarswensen is het te laat al wensen wij u uiteraard
het allerbeste toe voor 2014! Ook willen wij u van harte danken
voor uw steun in 2013 en hopen wij ook in 2014 weer op u te
mogen rekenen.

Nieuwsbrief
Indien u onze nieuwsbrief per post ontvangt en u de mogelijkheid
heeft om e-mailberichten te ontvangen dan verzoeken wij u uw
mailadres te mailen naar dezaaier@worldonline.nl. Wij zullen de
nieuwsbrief dan in het vervolg digitaal aan u verzenden. Aanmelden voor de Nieuwsbrief kan via onze website; www.dezaaier.com
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