
 

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 
 
Een brug in Congo…. 
 
Begin april zijn Piet en Theo van der Ende namens De Zaaier 
en Jan van Dijk en Peter Heijstek van Dijkstaal B.V. uit 
Maassluis afgereisd naar DR Congo om een brug te 
plaatsen. Deze brug verbindt afgelegen dorpen aan de ene 
kant van de rivier en de stad Nyankunde, met zijn 
ziekenhuis, markt en scholen aan de andere kant van de 
rivier. 
 
Voorheen bestond de brug uit drie boomstammen gelegen 
over een rivier van 14 meter breed. Inmiddels zijn vijf 
mensen van de boomstammen gegleden en gespiesd op 
een in de rivier liggend betonblok met betonijzer. Zonder 
deze brug moest een afstand van 10 kilometer afgelegd 
worden om van de ene kant naar de andere kant van de 
rivier te komen. 
 
De Zaaier heeft besloten om met de opbrengst van het WK 
KassieBouwen 2013 een brug te plaatsen. Na twee 
bezoeken aan DR Congo in 2013 is door Piet van der Ende 
en Aad Verduyn namens De Zaaier, de opdracht gegevens 
aan Dijkstaal B.V. om de brug te construeren. In oktober 
2014 is de brug in een container verscheept naar Bunia. In 
januari 2015 is de container met brugonderdelen op de 
plaats van bestemming aangekomen. 
 
De bouw is voorspoedig verlopen en de nieuwe brug is op 8 
april jl. in gebruik genomen. Op 11 april jl. zijn de mannen 
weer op Nederlandse bodem teruggekomen. Het volledige 
reisverslag is te vinden op www.dezaaier.com 
 

 
 
Opening van de Brug door de Burgemeester van Nyankunde,  
Piet vd Ende, Dhena Bassara en Jan v. Dijk met een fles cola! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bovenstaande afbeelding laat het bord zien welke op de brug 
bevestigd zal worden. 

Agrarisch nieuws 

1 juli 2015 zullen Wilma Verkade, Peter Varekamp en Kees 
van Paassen voor een 11 daags bezoek, afreizen naar 
Congo. Gehoopt wordt dat het onrustige gebied rond Oicha 
en Beni ook bezocht kan worden.   

Alle projecten die opgestart zijn in 2014 en 2015 zijn zullen 
worden bezocht zodat wij inzicht kunnen krijgen welke 
projecten succesvol zijn, waar verbetering nodig is en ook 
om te controleren of gemaakte afspraken zijn nagekomen. 
In overleg met bedrijfsleiders en teeltvoorlichters zullen 
nieuwe plannen besproken worden. De meest succesvolste 
coöperaties zullen worden beloond met een kleine plastic 
kas.  

Ook willen we bekijken of plastic voor eenvoudige zelf te 
bouwen kassen in Oeganda kan worden gekocht, waar veel 
goede technologie en materiaal beschikbaar is. Wij streven 
in de toekomst naar zelfredzaamheid van de coöperaties en 
het aanschaffen van materiaal in Nederland past niet in dit 
plan.  

 

Succes met een nieuw ras bananen. Dit ras is minder ziektegevoelig. 

http://www.dezaaier.com/


 

Omdat ter plekke geen kunstmest aanwezig is worden 
bonen tussen de bananen geplant. Bonen halen stikstof uit 
de lucht en brengen dit als voeding in de grond. Ook zorgen 
ze voor veel minder onkruidgroei. Een mooi voorbeeld van 
hoe het moet! 

Aad Verduijn viert 25 jarig jubileum! 

Dit jaar viert Aad Verduijn zijn 25 jarig jubileum als 
bestuurslid bij Stichting De Zaaier. Vijfentwintig jaar 
geleden heeft de oprichter van Stichting De Zaaier, de heer 
Teun Boekesteijn, Aad uitgenodigd om een bezoek te 
brengen aan de DR Congo. Dit bleek een gouden schot te 
zijn. Sindsdien laat de situatie in Congo Aad niet meer los. 
Naast bestuurslid is Aad tevens betrokken bij technische 
projecten. 

 

Vernieuwde Website 

De geheel vernieuwde website van de Stichting is officieel 
online. De afgelopen periode is hard gewerkt om de site 
aan te passen en duidelijker en overzichtelijker te maken. 
Het resultaat is een uitnodigende, moderne, functionele en 
overzichtelijke website. In één opslag vindt u alles wat u 
wilt weten over onze stichting. Bekijk het resultaat op 
www.dezaaier.com.  

Vacature Fondsenwerving 

Wij zijn op zoek naar een collega Fondsenwerving. Bent u 
geïnteresseerd in een afwisselende en interessante functie 
voor maximaal twee uur per week? Voor meer informatie 
kunt u terecht op www.dezaaier.com 

 

 

 

WK Kassiebouwen 2015 

Op zaterdagochtend 10 oktober wordt in de aanloop naar het 
‘echte’ Van der Ende WK KassieBouwen voor de eerste keer 
een speciale wedstrijdversie georganiseerd voor Westlandse 
jongeren uit groep 7 en 8. Elke basisschool in het Westland 
kan zich in de eerste week van september aanmelden met 
één team van 4 leerlingen. Voor de winnaars zijn leuke prijzen 
beschikbaar en voor elk team is er een aandenken. 

Het onderdeel WK KassieBouwen Junior is ontstaan vanuit 
een samenwerking met de Westlandse Natuur- en 
MilieuEducatie en Samenwerkingsverband Onderwijs 
Bedrijven en heeft als doel om kinderen van 11 en 12 jaar op 
een leuke en leerzame manier kennis te laten maken met 
tuinbouwtechniek. Enkele weken voor de wedstrijd bezoeken 
de deelnemende jongeren het bedrijf Batist in Wateringen, de 
bouwer van de wedstrijdkasjes, en enkele andere 
tuinbouwleveranciers. 

De deelnemende leerlingen wordt gevraagd een actie op 
touw te zetten om geld in te zamelen voor Stichting de Zaaier. 
Er worden leuke prijzen uitgereikt voor de meest ludieke 
inzamelingsactie en voor het grootste geldbedrag. Voor meer 
informatie, kijk op www.dezaaier.com en 
www.wkkassiebouwen.nl. 

 

Mascotte WK Kassiebouwen junior 

Contactgegevens: 
 
Stichting De Zaaier 
Postbus 10 
2672 AG  MAASDIJK 
 
E:   info@dezaaier.com 
W: www.dezaaier.com 
 
IBAN: NL57RABO0336258259 
BIC: RABONL2U 
Kvk: 41145970 
RSIN: 8137.39.184 
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