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Beste lezers, 

Het is alweer 2017! Wij wensen alle lezers en betrokkenen een voortreffelijk en gezond 2017 toe! 
Een nieuw jaar, dus nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen voor onze stichting en onze doelgroepen in de Congo. Met 
deze nieuwsbrief willen we met u terugkijken naar 2016 en alvast een voorzichtige blik werpen op 2017. 

Naar aanleiding van het werkbezoek door Harold en Dick in april 2016, is met name Hans met succes op pad gegaan om 
medische apparatuur te regelen. Het resultaat stond lange tijd bij “Ome Henk” in de bijkeuken en op zolder te wachten 
om verstuurd te worden. Onze vrienden van stichting De Zaaier bieden VentiVenti weer de mogelijkheid om tegen 
geringe kosten een deel van een container te vullen die binnenkort naar Bunia verscheept zal worden. 
Half januari hebben we een vrachtwagen geladen met allerlei materialen en bij de container op pallets overgeladen. 

                  
De medische apparatuur zal voor een groot deel voor onze nieuwe kliniek in Bunia bestemd zijn. Hiermee nadert  de 
kliniek zijn voltooiing. 
Ook voor het ziekenhuis in DroDro wordt medische apparatuur meegestuurd. Met name de apparatuur die door Hans is 
geregeld zal hier een zeer nuttig tweede leven krijgen. In combinatie met stromend water voor het ziekenhuis en directe 
omgeving zijn zij gereed voor de toekomst. 
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In de container willen we ook naaimachines en gereedschapskisten verschepen. Deze zijn dan bestemd voor Fataki om 
de mensen daar beter zelfvoorzienend te maken. Ze kunnen dan worden opgeleid tot naaisters, timmerlieden of 
electriciën. Via Facebook liep een oproep om knuffels en brillen te verzamelen. Ook deze materialen zijn in dozen gepakt 
en naar de container gebracht. Hetzelfde geldt voor plastic borden, bekers, bakjes en babyflesjes voor het weeshuis. 

De watertanks in Fataki zijn inmiddels gereed, de stroomvoorziening bijna. Na het aansluiten  van de generator krijgen 
de pompen en het weeshuis een betrouwbare stroomvoorziening. Voor dit weeshuis gaan we maandelijks voor een 
bedrag van €100,-- voedsel aanschaffen. Zo zal in ieder geval aan de eerste levensbehoefte zijn voorzien.  

Een belangrijke uitgave van 2016 is besteed aan een motor voor onze contactpersoon Aimee. Hiermee kunnen alle 
projecten nog beter begeleidt worden. Onze lokale contactpersonen doen hun uiterste best en houden ons goed op de 
hoogte. Dankzij hun goede inzet lopen de projecten goed op schema.  

Tenslotte zijn we heel blij dat, mede dankzij de jarenlange steun van VentiVenti, de dochter van Dr. Ugencan in 2016 
afgestudeerd is als arts! In dit geval geldt dus mede dankzij U. Bedankt! 

   

Rest ons nog om Christian vd Ven te bedanken. Vanaf het eerste uur van VentiVenti had hij een bestuursfunctie binnen 
onze stichting. Mede dankzij zijn inzet de afgelopen 8 jaren, heeft VentiVenti de huidige status bereikt. Drukke 
werkzaamheden en andere verplichtingen waren voor hem helaas niet meer te combineren met VentiVenti. 
Christian bedankt! 

Groeten van VentiVenti. 
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