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Beste lezers, 

De periodieke update via deze nieuwsbrief krijgt dit keer een andere invulling dan we gewend zijn. Reden 

hiervoor is het overlijden van een van de grote inspirators achter VentiVenti. Haar tomeloze inzet vormde niet 

alleen onze stichting. Zij inspireerde ook vele anderen; zowel hier in Nederland als lokaal in de Congo. 

Ingewijden weten inmiddels dat we nu praten over Tante Dora. Voor de overige lezers willen we graag 

toelichten wie zij was en wat ze voor ons betekende. 

Dora van Zutphen – Van de Ven was als het jongste zusje van 

Witte Pater Harry van de Ven altijd erg nauw betrokken bij zijn 

missiewerk in de Congo. Alle positieve en negatieve belevenissen 

werden door Dora gedeeld met haar naaste omgeving. Dit 

resulteerde al snel in vrijwillige donaties aan Heerom Harry, die 

deze ondersteuning direct kon inzetten ten bate van zijn mensen 

in de Congo.  

Samen met enkele gezinsleden was Dora de eerste die Heeroom 

Harry bezocht op zijn missiepost. Hun onderlinge band werd 

hierdoor nog verder versterkt. Na thuiskomst van deze 

indrukwekkende reis wist Dora nóg intenser over de Congo te 

vertellen. Haar netwerk werd al snel uitgebreid met nog meer 

geïnteresseerden en diverse andere stichtingen. Het 

enthousiasme waarmee ze iedereen benaderde was aanstekelijk 

en wierp zijn vruchten af. Wij durven niet bij benadering te 

schatten hoeveel sponsorgeld Dora bijeen gebracht heeft, laat 

staan dat wij proberen in te schatten hoeveel indirecte steun Dora 

geschonken heeft aan de missieposten van haar broer. In feite gaat het ook niet om de exacte getallen. De 

impact van het wegvallen van haar persoon zal zowel voor VentiVenti als voor ‘onze mensen’ in De Congo, 

ongelofelijk groot zijn.  

Het wegvallen van haar nooit aflatende enthousiasme is als een mokerslag aangekomen. Wij als stichting 

VentiVenti hopen dat wij samen met uw steun deze dreun kunnen verwerken en kunnen omzetten in 

positieve energie voor De Congo. 

‘Tante Dora’ ontzettend bedankt!!  

Deze positieve energie willen wij op de volgende pagina’s met u delen. 
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Verslag werkbezoek april 2015. 

In april 2015 hebben Harold en Dick weer een indrukwekkende reis naar de Congo gemaakt. Ondanks het 

regenseizoen hebben zij onder begeleiding van onze lokale contactpersonen toch alle projecten kunnen 

bezoeken. Een beknopte versie van hun reisverslag kunt u op onze Facebook pagina lezen. Het uitgebreide 

werkverslag vindt u op onze website.  

 Watervoorziening in Drodro. 
In Drodro is het waterproject met de 
nieuwe pomp bekeken en besproken. De 
nieuwe tank van 24 m3 die we met de 
container vanuit Nederland hebben 
verscheept is direct met een vrachtwagen 
en een aantal andere spullen meegegaan. 
Bij het hospitaal zal deze tank worden 
geplaatst en naast het ziekenhuis zal ook 
o.a. de school en de lokale bevolking 
worden voorzien van het water uit de bron.  
Ook aan het pomphuis moet nog het een 
en ander gebeuren zodat de pomp en 
elektra goed beschermd zijn en het er weer 
voor jaren tegen kan.  

 

 Weeshuis in Fataki. 

In Fataki is een bron die enkele 

honderden meters verwijderd is van het 

weeshuis. Behalve de betonnen tank is 

daar weinig van over. Het pomphuis is 

bijna volledig vernield in de oorlog die 

tot 2007 heeft geduurd. Daarna is de 

Monusco (VN vredesmacht) daar 

gekomen die het weeshuis en klooster 

in gebruik hebben genomen als 

kampement. 3 jaar geleden is de 

vredesmacht vertrokken uit Fataki en 

helaas hebben zij weinig gedaan om 

daar e.e.a. te herstellen. Ze hebben wel gebruik gemaakt van de bron maar met het vertrek ook weer 

alles meegenomen. Dit is een groot project voor ons maar de behoefte is erg hoog. Ook de lokale 

bevolking kan weer worden voorzien van schoon water. 

Daarnaast hebben we door het schenken van 2 nieuwe accu’s voor het zonnepaneel aan een grote 

behoefte invulling kunnen geven. We hebben ook  Waka-Waka lampjes, ledverlichting op zonne-

energie, achtergelaten voor de verzorgers.  
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 Kliniek in Bunia. 

Zoals u kunt zien kan de kliniek in Bunia 

afgebouwd worden. De prioriteit ligt bij 

de benedenverdieping,zodat er ook 

daadwerkelijk gestart kan worden met de 

hulp aan wees- en straatkinderen. Bunia 

is een snel groeiende stad met alle 

problemen van dien. De ruwe schatting is 

dat er minimaal 500 straatkinderen door 

de stad zwerven, verstoken van welke 

hulp dan ook. Het in kaart brengen en 

benaderen van deze groep zal nog heel 

wat werk kosten voor Dr. Ugencan en zijn 

team. Daarnaast worden veel weeskinderen opgevangen door familie of bekenden maar medische 

hulp is vaak te duur als het kind ziek wordt. Ook hiervoor zal ondersteuning aangeboden worden.  

 Gezondheidscentrum in Badiya. 
In Badiya zijn nu 3 huisjes 
gerenoveerd; nr 4 staat op de 
agenda. Er is nu behoefte aan 
bedden en matrassen. Via een 
monteur die wij vanuit Bunia 
ingeschakeld hebben is de 
generator die o.a. het 
gezondheidscentrum voorziet van 
stroom, weer gerepareerd. We 
hebben hier ook een rolstoel, 
gereedschapskist, een naaimachine 
en  WakaWaka zonnelampen 
geschonken. Dit alles is met veel 
vreugde ontvangen...  

 
Algemene indruk na bezoek. 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde reis. De contacten zijn aangehaald en voor onze financiën 
kunnen we ter plaatse hulp blijven krijgen van de lokale econoom van de Witte Paters. Een goede en veilige 
manier voor ons. Daarnaast zijn er 2 nieuwe contactpersonen, Aimee en Florent, die voor ons de projecten ter 
plaatse gaan begeleiden en de projectbewaking gaan doen. Ze spreken Engels dus voor ons wat gemakkelijker.  
We zijn aangenaam verrast door de vooruitgang ten opzichte van 2 jaar geleden. Er ligt zelfs een paar honderd 
meter asfalt in Bunia en er wordt gesproken over een nieuwe geasfalteerde weg naar Oeganda. Dat zou de 
hulp en bereikbaarheid enorm vergroten. Ook de veiligheid is toegenomen en de mensen beginnen weer een 
beetje vertrouwen te krijgen. Het is te hopen dat het stand houdt zodat wij ons steentje bij kunnen blijven 
dragen, mede dankzij de steun vanuit onze achterban. Het werk van Stichting VentiVenti wordt enorm 
gewaardeerd en een woord van dank is op zijn plaats vanuit Congo aan alle donateurs en belangstellenden. 

Groeten van VentiVenti. 
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