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Congo reis mei 2016  

 

In mei 2016 zijn Aad en Piet naar Congo gereisd. Dit was 

voor Aad de 25ste en voor Piet de 23
ste

 keer dat zij dit 

mochten doen. Met onze mensen in Congo gaat het naar 

omstandigheden redelijk. Zij zijn blij met de ondersteuning 

van De Zaaier. Congo maakt zich op voor de presidentiele 

verkiezingen eind 2016 en dat geeft een boel onrust. Rond 

Oicha is veel onrust door de rebellen, dat blijft 

levensbedreigend.  

Tijdens het bezoek in Congo zijn in korte tijd weer zoveel 

mogelijk projecten bezocht en acties ondernomen.  

Bezocht zijn o.a.: coöperaties, naaiatelier weduwen en 

wezen (gesponseerd project), leprahuis, ziekenhuizen, 

dovenscholen, brug, artsenechtpaar van Spronsen – 

Folmer, MAF, Greenhouses. 

Acties zijn o.a.: aanschaf door sponsoring motor 

teeltbegeleider, mouwstuk aangebracht bij silo voor 

drinkwater ziekenhuis Oicha en pomp gemaakt, 

voorbereidingen bouw kas bij Greenhouse Oicha (deze 

wordt gesponseerd door WK KassieBouwen 2015), 

plaquette bevestigd op de brug met alle namen van de 

sponsors, officiële opening brug met 

hoogwaardigheidsbekleders provincie Ituri. 

Al met al een hartelijk weerzien met onze vrienden in 

Congo. Wij hebben ze weer een riem onder hun hart 

kunnen steken.  

 

 
 
Naaiatelier weduwen en wezen Oicha 

 

 

 

 

 
 

Fietsen met Westland helpt Afrika 

 

Op 16 mei (2
de

 Pinksterdag) organiseerde Westland helpt 

Afrika voor de 9
de

 keer weer een gezellige fietsdag. Stichting 

de Zaaier is dit jaar het goede doel, De Zaaier zal het bedrag 

geheel ten goede stellen voor de microkredieten. 

Binnenkort wordt bekend gemaakt wat de opbrengst was. 

De Zaaier bedankt Stichting Westland helpt Afrika en alle 

fietsers hartelijk voor de ondersteuning en de gezellige dag. 

 

 
 

WK KassieBouwen 2016 
 

De datum voor het WK KassieBouwen 2016 is bekend! Het 

evenement zal gehouden worden op zaterdag 8 oktober. 

Inmiddels hebben zich al de eerste scholenteams 

aangemeld. De opbrengst zal besteed worden aan de 

aankoop van bananenplanten. In Congo en elders over de 

wereld heerst een groot probleem met virussen en 

bacteriën in de bananenteelt. Hierdoor komt er een tekort 

aan goede bananen, een veel gegeten vrucht in Congo. 

Komt u ook op zaterdag 8 oktober?  

 

 



 

 
 

Officiële opening brug Nyankunde  
 
Tijdens de reis van Piet en Aad is de brug over de Talolo 

rivier in de omgeving van Nyankunde officieel geopend 

door hoogwaardigheidsbekleders van de provincie Ituri 

Congo. Tijdens een bijeenkomst met diverse gedelegeerden 

en honderden geïnteresseerden Congolezen werd de brug 

geopend en krijgt de naam Bridge Talolo 2. De brug is een 

verrijking voor de omgeving. Hierdoor kunnen de mensen 

zonder ongelukken sneller bij het ziekenhuis, de markt, hun 

land, enz. komen. Het verbindt ook 2 gebieden met veel 

landbouw. Iedereen is er over te spreken dat Stichting de 

Zaaier dit voor elkaar heeft weten te krijgen. 

Stichting de Zaaier bedankt hartelijk de volgende sponsors: 

WK KassieBouwen, Dijkstaal, RijkZwaan en Wilde Ganzen. 

Ook veel dank voor Piet en Aad welke met veel inzet en 

voorbereidingen de brug mogelijk hebben gemaakt. 

 
 
Bevestiging plaquette brug  

 
 
Officiële opening brug 

 
 
 
 

 

Kas opbouwen Oicha 

 
Met behulp van het WK KassieBouwen 2015 en J&P ten 

Have zal in het 4
de

 kwartaal een reis naar Congo, Oicha 

worden ondernomen door leden van Stichting de Zaaier om 

een demokas op te bouwen.  Het telen in een kas wordt 

steeds belangrijker omdat er vele meststoffen en 

insecticiden gebruikt worden bij het telen in de volle grond. 

Ook geeft een teelt in een kas betere vruchten en 

opbrengst.  

 

Kleinschalig project ondersteunen? 

 

Bijna maandelijks krijgen wij van Stichting de Zaaier 

hulpvragen binnen vanuit Congo. Omdat wij regelmatig ter 

plekke zijn en gesteunde projecten controleren kunnen we 

stellen dat we het maximale uit uw gift halen.  

Wilt u meer weten over onze stichting. Bekijk het resultaat 

op www.dezaaier.com. 

Overweegt u om ons te steunen, kijk dan eens op onze 

website onder kleinschalige projecten:  

http://www.dezaaier.com/?page_id=1031 

Voor informatie of giften kunt u ook bellen met  

0174- 515050 

 

Vacature Vrijwilliger Agrarische Werkgroep 

Voor onze agrarische werkgroep, bestaande uit twee 
personen, zijn wij momenteel op zoek naar een vrijwilliger 
met inhoudelijke kennis om de boeren/telers in Noord Oost 
Congo op weg te helpen om zelfredzaam te zijn en zo een 
voorbeeldfunctie voor hun omgeving kunnen vervullen.  Wij 
zijn op zoek naar iemand die mede verantwoordelijk zal 
worden voor teelt technische aspecten, de aanschaf van 
goede zaden en het begeleiden van de teelt (op afstand). 
Ook het aandragen van nieuwe teelten, teelttechnieken en 
andere innovaties behoren tot het takenpakket. Stichting 
de Zaaier bestaat op dit moment uit een bestuur van zes 
mensen en vier ondersteunende leden. Iedere tweede 
maandagavond van de maand vergaderen bestuur en 
ondersteunende leden in Maasdijk.  Meer informatie? 
Bekijk onze website www.dezaaier.com. Interesse? Stuur 
een e-mail naar kees@dezaaier.com. 

Contactgegevens: 
Stichting de Zaaier 
Postbus 10  
2672 ZG Maasdijk 
 
E: info@dezaaier.com 
W: www.dezaaier.com 
 
IBAN: NL57RABO0336258259 
BIC: RABONL2U 
KvK: 41145970 
RSIN: 8137.39.184 
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