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Bestaande situatie

Bouw van een vergelijkbare brug in Ghana

Bouw huisjes en schuren 

Bij twee nieuwe tuinbouwbedrijven, die met hulp van De Zaaier 
zijn gestart, zijn dit voorjaar huizen en schuren gebouwd. De 
bedrijven zelf hebben het hout en de bouw georganiseerd. Met 
onze steun zijn golfplaten verkregen. Deze, in onze ogen zeer 
primitieve gebouwen, zijn gemaakt van hout en klei en zijn voor 
plattelands maatstaven prima om in te leven en in te werken 
ondanks het feit dat water en stroom ontbreken.  Zo ziet u dat de 
norm in Congo duidelijk anders is dan bij ons. Het is noodzakelijk 
dat er mensen op deze vestigingen wonen om diefstal te voorko-
men. Ook is een afsluitbare schuur nodig om producten en 
gereedschap in op te slaan.

Bezoek Dhena en Jimmy Bassara aan NL

Dhena en Jimmy Bassara, resp. directeur en medewerker van De 
Zaaier in Congo, hebben aangegeven graag ons land te bezoeken 
om zo hun kennis op agrarisch gebied te vergroten. Dhena Bassara 
is inmiddels 28 jaar als directeur betrokken bij de stichting en wij 
kijken erg uit naar zijn bezoek aan Nederland. Inmiddels worden 
de voorbereidingen getroffen zoals de aanvraag van een visum.
De datum van aankomst is op dit moment nog onbekend.

Hulp aan melaatsen

In het door de Zaaier gesteunde lepra opvanghuis in de stad 
Oicha, zijn twee melaatse zusjes met geamputeerde benen 
woonachtig. Bij ons laatste bezoek hebben zij ons verzocht hen te 
helpen aan een prothese. Met de plaatselijke directeur van het 
ziekenhuis is vervolgens besloten de meisjes  een prothese aan te 
laten meten in Goma. De prothese hebben zij in mei ontvangen. 
Wij zijn blij om deze meisjes, die wij al vele jaren kennen, te 
hebben kunnen helpen. Schrik niet; de totale kosten hiervan 
bedragen slechts € 1.000,00 inclusief retourvlucht!

De Zaaier bouwt een brug in Congo

Jaren geleden hebben de Witte Paters in Nyankunde een begin 
gemaakt met de bouw van een brug over de Talolo rivier.  Deze 
brug is nodig om het ziekenhuis, de scholen en de markt in 
Nyankunde bereikbaar te maken voor mensen die in gehuchten 
aan de overkant van de rivier wonen.  Door oorlog en onlusten is 
de bouw destijds gestaakt. De laatste jaren liggen er boomstam-
men over de rivier die als brug dienen. Hier vallen regelmatig 
mensen vanaf. Er zijn intussen 11 mensen verdronken.

Omdat de situatie in onze ogen onhoudbaar is en omdat niemand 
actie onderneemt hebben we besloten een brug te bouwen. 
Dijkstaal in Maassluis is bereid gevonden deze brug tegen 
kostprijs te maken en belangeloos te helpen bij de bouw.

We hopen op korte termijn een hoofdsponsor te vinden, zodat 
samen met een gedeelte van de opbrengst van het WK Kassiebou-
wen 2013, voldoende geld beschikbaar zal zijn om deze brug te 
realiseren. Het uitgangspunt is om de brug voor eind 2015 af te 
hebben. Wordt vervolgd. 



VAN DER ENDE GROEP 

WK KassieBouwen 

Op zaterdag 11 oktober 2014 wordt voor de vierde keer het Van 
der Ende WK KassieBouwen gehouden. Wederom op het ABC 
Westland terrein in Poeldijk. De opbrengsten komen ook dit jaar 
weer geheel ten goede aan onze stichting. Geïnteresseerde teams 
kunnen vanaf heden een aanmeldingsformulier voor deelname 
aanvragen via secretariaat@wkkassiebouwen.nl. Teams kunnen 
zich alleen als bedrijf inschrijven en moeten affiniteit en ervaring 
hebben met de kassenbouw, zoals onderaannemers, installateurs 
en kassenbouwers. Deelname kost € 150,00 per team.

Sponsoren

Heeft u iets te vieren en zoekt u een goed doel om de opbrengst 
aan te schenken, dan hebben wij mogelijkheden waar u wellicht 
een warm gevoel van krijgt. U kunt een project sponsoren en helpt 
daar de minst bedeelden mee. Stichting de Zaaier werkt met 
duidelijke projecten en doelen. Hieronder een aantal projecten 
welke wij dit jaar nog willen uitvoeren: 
• De orthopedische werkplaats in Oicha verzoekt € 380,00 om leer 
en gereedschappen te kunnen kopen. Deze werkplaats vervaar-
digd schoenen en andere hulpmiddelen voor mensen met gebre-
ken ten gevolgen van o.a. lepra.
• Het Greenhouse in Oicha heeft behoefte aan een driewiel 
transportmotorfiets. Deze zal worden gebruikt voor het transpor-
teren van een gietpomp naar de rivier, maar ook voor het vervoer 
van mest en tuinbouwproducten. De motorfiets kost relatief 
weinig. Voor slechts € 2.100,00 helpt u een proefstation van 
Stichting de Zaaier aan een transportmiddel.
• In Bunia zouden wij graag een winkeltje willen openen om 
zaden, planten en teeltbenodigdheden te verkopen aan de lokale 
bevolking. De winkel zal worden gevestigd in een oude zeecontai-
ner. Voor aanpassing en inrichting van deze winkel is een bedrag 
van ongeveer € 1.000,00 gemoeid.
• Recentelijk zijn twee nieuwe teeltvoorlichters in dienst geno-

men. Hun taken bestaan uit het adviseren bij de inkoop van 
plantmateriaal of zaad en het begeleiden van telers en coöpera-
ties door teelt- en bemestingstips te geven. De adviseurs verdie-
nen ieder € 75,00 per maand. Het sponsoren van een jaarsalaris 
komt neer op een bedrag van € 900,00 per teeltvoorlichter.
• Iedere teeltvoorlichters krijgt de beschikking over een motor-
fiets om de boeren over de nagenoeg onbegaanbare wegen te 
kunnen bereiken. Een goede motorfiets heeft een aanschafprijs 
van € 925,00 . Wij willen er dit jaar 4 kopen.
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