
 

Nu het einde van 2014 nadert bieden wij u de volgende nieuwsbrief aan en willen we meteen van de 
gelegenheid gebruik maken om iedereen hele fijne feestdagen en een fantastisch en gezond 2015 toe te 
wensen!! 

Situatie in Bunia. 
Zoals bekend verloopt de communicatie moeizamer dan we gewend waren. Om dit vanuit Nederland 
structureel op te pakken blijkt niet eenvoudig. In het voorjaar van 2015 wordt naar alle waarschijnlijkheid 
weer een werkbezoek gepland. Contact met Bunia wordt een van de doelstellingen van die reis. 

Gezondheidscentrum in Bunia. 
Bij Medisch Service in Ede zijn een aantal medische instrumenten besteld. Na uitleg waarvoor alles bedoeld is, 
hebben zij aangeboden om de verzendkosten voor hun rekening te nemen. Daarnaast hebben ze nog een 
groot aantal verbruiksartikelen gratis meegeleverd! Samen met zonnepanelen en accu’s voor de 
energievoorziening is alles verscheept. Tijdens het a.s. werkbezoek wordt dit allemaal overgedragen. 
Kortom, het gezondheidscentrum in Bunia is al ver gevorderd en zal in 2015 operationeel zijn. 

Watervoorzieningen in Drodro en Fataki 
Via stichting De Zaaier hebben we ruimte in de container kunnen realiseren. Ook hier geldt weer dat 
contacten erg belangrijk zijn. 
Aad Verduin van stichting De Zaaier heeft zijn contacten gebruikt om voor ons een waterreservoir voor het 
weeshuis in Fataki te kopen. De prijs was gunstig en een groot deel van de transportkosten voor rekening van 
leverancier Firma Hendic uit Achtmaal. Ook het waterreservoir voor het ziekenhuis in Drodro is onder deze 
voorwaarden geleverd. Piet van der Ende, voorzitter van De Zaaier, heeft ons tegen speciaal tarief 2 pompen 
geleverd voor het ziekenhuis in DroDro. Als pompen en reservoirs tijdens het volgende werkbezoek 
gemonteerd worden biedt De Zaaier haar diensten aan om ons te helpen. 
Zoals het er nu uitziet kunnen we volgend jaar het 
ziekenhuis weer van stromend water voorzien! 

Uden Wereldwijd schenkt € 750,--.  
Mede dankzij een gulle gift van Uden Wereldwijd heeft 
VentiVenti via de Solidariteitswerkplaats in Uden 6 
rolstoelen, 7 naaimachines en 10 kisten met uitgebreid 
timmergereedschap aangeschaft. Omdat alles keurig 
gereviseerd en in hele goede staat geleverd is, kunnen er 
weer diverse projecten gerealiseerd worden.  
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Kleding, brillen, medische instrumenten, enz. enz. Uiteindelijk is ieder hoekje gevuld… Terwijl Harold helpt om  
de container te laden staan de rolstoelen te wachten op hun plaats in de container. Hetzelfde geldt voor een  

volle pallet met dozen. Alles is gestickerd zodat later in Bunia duidelijk is voor wie alles bestemd is 

Nieuwe penningmeester VentiVenti. 
Met de komst van Mark van de Burgt is ons bestuur uitgebreid om de financiële zaken van VentiVenti verder 
vorm te geven. Mark is in het dagelijks leven Financial Controler bij Synprodo in Wijchen. In zijn vrije uren is 
Mark al jarenlang bestuurslid/penningmeester bij voetbalclub UDI’19. Al met al een zeer ervaren kracht die 
van harte welkom is. We zijn er vast van overtuigd dat we hiermee weer een volgende stap maken om nóg 
meer en nóg betere hulp te kunnen verlenen aan de mensen in de Congo. 

Kennis én kennissen 
Naast kennis van zaken in de Congo zijn kennissen ook van essentieel belang. Mensen die ons een helpende 
hand toesteken; mensen die hun contacten aanwenden om VentiVenti vooruit te helpen; mensen zoals u die 
geïnteresseerd zijn in VentiVenti en de mensen in de Congo. 

Hopelijk geniet iedereen gedurende de komende weken van de mensen om ons heen. En gaan we vol 
vertrouwen 2015 tegemoet om óók dan oog te hebben voor elkaar en voor VentiVenti. 

 

Tot ziens in 2015, 
VentiVenti. 
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