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“Onderwijs is het krachtigste wapen om de 
wereld mee te veranderen.” 

- Nelson Mandela 

INHOUDSOPGAVE
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De werkloosheid in de Democratische Republiek 

Congo heeft 75% van de actieve bevolking 

bereikt. De bevolking leeft van het hebben van 

kleine bedrijven met als doel palmolie, maniok- of 

maïsmeel, melkpoeder, beignets, etc. te verkopen.

Onze stichting Heart & Hands in Action en 

onze vereniging HHCCA verzamelen donaties 

van mensen van goede wil en van Nederlandse 

filantropische	organisaties	om	de	armste	gezinnen,	

en vooral de kinderen van onze weeshuizen, te 

helpen. 

Wanneer de kinderen de leeftijd van 18 jaar 

hebben	 bereikt,	 bieden	 we	 financiële	 steun	

om een klein bedrijfje (bijvoorbeeld een 

timmermanswerkplaats of naaiatelier) op te 

zetten	waarmee	men	zelf	financiële	middelen	kan	

genereren voor het dagelijkse levensonderhoud.

WERKPLAATSEN VOOR TIMMERLUI

WERKPLAATSEN VOOR AUTOMONTEURS

Dankzij de materiële steun van de Nederlandse organisaties die we van harte bedanken, zoals Gered 

Gereedschap, Derdehands & Tools to Work helpen we jonge straatkinderen die werkloos zijn en jongeren 

uit onze weeshuizen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt om werkplaatsen op te zetten voor het 

onderhoud	en	reparatie	van	motorfietsen.

De strijd tegen instabiliteit en armoede in de 
Democratische Republiek Congo

WERKPLAATSEN VOOR ONDERHOUD EN REPARATIE VAN MOTORFIETSEN

Met de hulpmiddelen die hier in Nederland zijn 

verzameld van individuele personen en organisaties 

(Gered Gereedschap, Derdehands & Tools to 

Work) hebben we een tiental jongeren zonder werk 

geholpen om kleine timmermanswerkplaatsen op 

te zetten waarmee ze hun dagelijks brood kunnen 

verdienen.

Om de dagelijkse kost te verdienen, hebben de jongeren van onze organisatie geleerd voor automonteur 

en verdienen ze de kost door in kleine garages aan auto’s te werken.

SPEERPUNT VAN DE ORGANISATIE LOPENDE PROJECTEN
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NAAIATELIER WERKPLAATSEN VOOR REPARATIE VAN AUTOBANDEN  
EN REPARATIE VAN FIETSEN

Dankzij de materiële steun van de Nederlandse organisaties, konden onze stichting Heart & Hands in 

Action en onze vereniging HHCCA jonge en werkloze jongeren helpen bij het opzetten van werkplaatsen 

voor	de	reparatie	van	autobanden	en	van	fietsen	in	Kinshasa.

Het naaiatelier van onze stichting in Kinshasa geeft training aan jonge moeders en straatkinderen. Minstens 

vijftig	 jongens	en	meisjes	hebben	een	certificaat	behaald	voor	naai-	en	verstelwerk	via	ons	atelier.	Een	

enorme dank aan onze donoren Gered Gereedschap, Derdehands & Tools to Work.ing aan jonge moeders en 

straatkinderen.	Minstens	vijftig	jongens	en	meisjes	hebben	een	certificaat	behaald	voor	naai-	en	verstelwerk	

via ons atelier. Een enorme dank aan onze donoren Gered Gereedschap, Derdehands & Tools to Work.
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In 2016 waren onze stichting Heart & Hands in Action en onze vereniging HHCCA in staat om, met de 

financiële	steun	van	de	Nederlandse	partners,	het	viskweekproject	op	te	starten	voor	het	grootbrengen	van	

vis om tegemoet te komen aan de voedselbehoeften van onze kinderen in onze verschillende weeshuizen. In 

juli van 2017 konden we de eerste resultaten oogsten van twee poelen met vis waarvan we een deel hebben 

verkocht en een ander deel hebben gebruikt als voedselvoorziening voor onze kindercentra.

De visserijproducten van onze Kinkole-vijvers worden op de openbare markt van Kinshasa verkocht. De opbrengst 
van de verkoop zal worden gebruikt voor de dagelijkse behoeften van onze weeshuizen.

VISKWEKERIJ

Visvijvers

We hebben op onze site in Kinkole twee vijvers voor 
viskweek aangelegd.

Een groot deel van het visserijproduct is al enkele dagen als voedsel in onze weeshuizen geserveerd.  
Het was een groot feest bij elk maal.
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De mens is een dier begiftigd met verstand. Hierdoor is hij 

de meest ontwikkelde van alle levende wezens. Maar als 

hij niet is opgeleid, is hij ver verwijderd van zijn eigenlijke 

capaciteit. Onderwijs is fundamenteel voor het leven en de 

ontwikkeling van de mens. Tevens is de mens een sociaal 

wezen en geroepen om in de maatschappij te leven. Is dit 

niet de reden waarom we zeggen “onderwijs, de drijvende 

kracht achter menselijke en sociale ontwikkeling”?

“De mens kan alleen een mens worden door middel van 

onderwijs, hij is alleen wat onderwijs van hem maakt.”

Ons eerste gebouw en toiletten zijn gebouwd en ingericht 

met	de	financiële	steun	van	onze	Nederlandse	partners.

ONZE BASISSCHOOL “LA SOURCE DE GRÂCE” IN BIBWA - KINSHASA

PEDAGOGISCHE WORKSHOP

Om het niveau van het onderwijs op onze basisschool in Bibwa te verbeteren, hebben we een pedagogische 

workshop georganiseerd, gegeven door twee leraren uit België te weten Juf Loes en Meester Robin. Dit in 

samenwerking met onze zusterstichting in België.

Aan het einde van de pedagogische 
workshop, gegeven door Juf Loes en 
Meester	Robin,	werden	de	certificaten	aan	
alle deelnemers uitgereikt.

De	overhandiging	van	de	certificaten	van	deelname	en	verdienste	na	
de workshop georganiseerd door de twee leraren uit Brussel – België.

Met	de	extra	financiële	steun	van	de	delegatie	van	leraren	uit	België,	
waarbij we Juf Loes en Meester Robin eervol vermelden, heeft onze 
school bankjes laten maken voor het comfort van onze kinderen en 
leraren tijdens de lessen.
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School, module van drie klassen met bureau, opberghok en veranda.
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Om een complete cyclus van een basisschool te hebben en te kunnen aanbieden, moeten we voor onze 

arme kinderen een tweede gebouw met drie klaslokalen bouwen. Dit alles is mogelijk door de mensen 

die ons steunen. Met uw bijdrage geeft u kinderen een toekomst en maakt u de leefomstandigheden 

beter zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen en ouders weten dat hun kinderen een beter leven in het 

verschiet hebben.  

 Wilt u ons steunen? We zijn u erg dankbaar. Samen kunnen we echt iets doen.

BOUW VAN HET NIEUWE SCHOOLGEBOUW 
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De ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologieën is wereldwijd exponentieel, ons land, 

Congo, heeft op dit gebied een grote achterstand. Deze achterstand is zeer merkbaar bij de arme bevolking 

zonder	financiële	middelen.

De toegang tot het internet is veelal afhankelijk van het inkomen. Volgens onze studies is er een verband 

tussen toegang tot het internet en de levensstandaard. Om de armsten van onze kinderen, jongens en meisjes, 

in staat te stellen om de computer te leren kennen en toegang tot het internet te krijgen, hebben we een 

project opgezet voor de realisatie van een computercentrum in Kinshasa. De computercursussen worden 

gegeven tegen een kleine vergoeding en tegelijkertijd wordt de toegang tot het internet vergemakkelijkt 

voor de gehele arme bevolking van onze metropool Kinshasa.

Met de hulp van mensen van goede wil hier in Nederland, verzamelen we laptop- en desktopcomputers om 

een groot Cybercafé in Kinshasa te openen. 

Maar we staan nog voor een ander groot probleem: elektriciteit is niet permanent aanwezig in Kinshasa. 

Voor de computers en andere accessoires zijn we op zoek naar de mogelijkheid om zonnepanelen of een 

generator te realiseren voor een permanente stroomvoorziening.

PROJECT VOOR EEN INTERNETCAFÉ IN KINSHASA

Onze stichting Heart & Hands in Action en onze vereniging HHCCA krijgen regelmatig schoolmaterialen 

van Nederlandse donateurs en vooral van de Nederlandse stichting DerdeHands uit Apeldoorn, waarvoor 

onze hartelijke dank. Deze schoolmaterialen delen we gratis uit in onze school en ook in de omliggende 

scholen in Bibwa - Kinshasa.

SCHOOLMATERIALEN
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Wij kunnen geen land veranderen, maar wij 

kunnen wel positieve invloed op iemands 

leven uitoefenen. Daarom zijn we samen 

met de GODCentre-kerk in Leiden en onze 

voorganger Arno van der Knaap een inspirerend 

werk gestart in Menkao - Kinshasa. Twee jaar 

geleden ontstond de visie om het humanitaire 

werk van stichting Heart & Hands in Action 

en onze vereniging HHCCA hier uit te breiden 

zodat er meer kinderen opgevangen kunnen 

worden, medische hulp verleend kan worden en 

een schooltje gestart kan worden. Wij zijn God 

dankbaar dat we door een gift van de familie 

Verwoest, fase 1 van dit ambitieuze project 

hebben kunnen starten.

BOUW VAN EEN GODCENTRE-HUIS IN MENKAO – KINSHASA

IEDEREEN KAN IETS DOEN! 
HELPT U ONS MEE OM DE 

VOLGENDE FASE TE STARTEN?

De fundering van het Godcentre-huis in Menkao. Optrekken van de muren van de eerste ruimte van ons 
GodCentre-complex in Menkao.

Omdat de grond van de toekomstige locatie van 

het GodCentre-centrum in een gebied ligt waar 

geen stromend water is, heeft onze stichting Heart 

& Hands in Action en onze vereniging HHCCA 

de bouw van een watertank voor het opvangen 

van	regenwater	gefinancierd	om	te	voldoen	aan	de	

behoeften van zowel de bewoners van het centrum 

als uit de omliggende gebieden.
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Dankzij de goede wil en het goede hart van 

Nederlandse gezinnen en ook dankzij de 

vrijgevigheid van stichting Kind & Toekomst, 

betalen onze stichting Heart & Hands in 

Action en onze vereniging HHCCA regelmatig 

het schoolgeld voor kinderen. Daarnaast 

ondersteunen ze de aankoop van schoolmaterialen 

voor tientallen kinderen uit onze weeshuizen, 

en voor de kinderen uit arme gezinnen zonder 

financiële	middelen.

FINANCIËLE STEUN AAN ARME KINDEREN VOOR DE BETALING VAN  
DE SCHOOLKOSTEN

Onze stichting Heart & Hands in Action en onze vereniging HHCCA werven fondsen, vooral in Nederland 

en in mindere mate in andere Europese landen, bij mensen met een groot hart om de armen in Congo te 

helpen.

Met	deze	financiële	hulp	aan	arme	gezinnen,	kan	een	klein	bedrijf	in	de	openlucht	of	langs	de	weg	worden	

opgezet voor de verkoop van gangbare artikelen, zoals meel, voedselproducten, melkpoeder, fruit, etc.

FINANCIËLE STEUN VOOR ARME GEZINNEN OM EEN KLEIN BEDRIJF TE 
STARTEN OM AAN DE DAGELIJKSE BEHOEFTEN TE VOLDOEN

Deze jonge moeder die in één van onze weeshuizen zat, 
ontving	financiële	hulp	van	onze	stichting	Heart	&	Hands	
in Action om een klein bedrijfje te starten en middelen 
te genereren om aan de dagelijkse behoeften van haar 
kleine meid en zichzelf te voldoen. Zij is dus gespaard 
van prostitutie en besmettelijke ziekten zoals AIDS. 
Vandaag verkoopt deze moeder verse groenten op de 
kleine openluchtmarkt in de buurt.

Deze alleenstaande moeder verkoopt gerookte 
vis op de openluchtmarkt in Kinshasa dankzij de 
financiële	steun	van	onze	stichting	Heart	&	Hands	
in Action.

Deze	moeder	ontving	financiële	steun	van	onze	
stichting Heart & Hands in Action om maïs te gaan 

verkopen op de markt in Kinshasa.

Deze jongeman, die inwoner was in één 
van onze Bibwa-opvangcentra, is nu een 
verkoper langs de weg om een beetje 
geld te verdienen om aan zijn dagelijkse 
behoeften te voldoen.
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Onze stichting Heart & Hands in Action en onze vereniging HHCCA zamelen voortdurend gebruikte 

kleding in bij particulieren en bij Nederlandse organisaties, vooral bij stichting Derdehands, om deze 

uit te delen aan de meest hulpbehoevenden.

Geef je oude kleren een nieuw leven.  
Gooi ze vooral niet in de vuilnisbak!

Sinds 2010 hebben onze stichting Heart & Hands in Action en onze vereniging HHCCA geïnvesteerd 

in landbouwprojecten om zelfvoorziening met betrekking tot voedsel te realiseren in onze verschillende 

weeshuizen in Bibwa en Menkao. Het overschot van onze landbouwproducten wordt op de markten van 

Kinshasa verkocht om andere essentiële uitgaven te kunnen betalen voor het dagelijks leven en voor het 

medische en sanitaire onderhoud in onze opvangcentra

Dus op het land (met een totaal van 23 ha verspreid over 3 verschillende locaties) verbouwen we afwisselend 

aardappelen, cassave of pinda’s volgens de seizoenen.

We willen graag stichting Wilde Ganzen bedanken die het ons mogelijk heeft gemaakt om 20 ha aan te 

kopen in Menkao en GodCentre in Leiden die het op hun beurt ons mogelijk heeft gemaakt om 1 ha aan te 

kopen.

LANDBOUWPROJECT IN KINKOLE EN MENKAO

Zoete aardappelen verbouwen op onze Menkao-velden.

Cassavebladeren; onze nationale groente die nooit ontbreekt op de borden van rijke of arme Congolezen. Die bladeren 
worden geplukt op onze velden en verkocht op de markten van Kinshasa.

GEBRUIKTE KLEDING
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De laatste oogst van zoete aardappelen op onze  
boerderij in Menkao.

De voordelen van lichaamsbeweging en sport zijn bij iedereen bekend. Vooral die met betrekking tot 

fysiek welzijn en gezondheid.

Op psychologisch vlak heeft het beoefenen van fysieke en sportieve activiteiten als resultaat:

• Het gevoel van eigenwaarde wordt vergroot

•	 Het	floreren	en	vinden	van	betekenis	in	het	leven;

• Het verbeteren van woedebeheersing, agressie en impulsiviteit;

• Het jezelf overtreffen en trots op jezelf kunnen zijn.

Op sociaal vlak laten fysieke activiteiten en sport jonge mensen verschillende vaardigheden ontwikkelen, 

zoals:

• Sociale vaardigheden verwerven;

• Communicatievaardigheden ontwikkelen;

• De isolatie verbreken en het sociale netwerk uitbreiden;

• Nieuwe mensen ontmoeten;

• Een betere relatie met familie en zorgverleners/leraren ontwikkelen.

Op cognitief vlak	kunnen	jongeren	die	fysiek	actief	zijn	ook	profiteren.	We	spreken	onder	andere	over:

• Betere concentratie in iemands dagelijks leven, vooral op school;

• Ontwikkeling van vaardigheden om spelstrategieën te ontwikkelen;

• Hun verantwoordelijkheidsbesef en autonomie ontwikkelen.

DIT IS WAAROM ONZE ORGANISATIE EEN SPORTPROJECT IS GESTART OM JONGE MENSEN 

IN BIBWA EN OMGEVING TE HELPEN.

SPORTPROJECT IN BIBWA EN OMGEVING
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We zijn begonnen met voetbal en we willen alle andere sporten ontwikkelen in onze scholen en 

weeshuizen.	Daarom	vragen	we	alle	mensen	van	goede	wil	om	ons	materieel	en	financieel	te	helpen	

om de arme kinderen van ons land te helpen.

Dankzij	de	financiële	en	morele	steun	van	stichting	Kind	&	Toekomst	 in	het	bijzonder	en	de	financiële	

steun van de Nederlanse mannen en vrouwen die een groot hart hebben om te helpen in Congo, biedt 

onze organisatie dagelijks een warme maaltijd aan ongeveer 100 kinderen. We onderhouden elke dag 4 

kindercentra en doen een medische follow-up van ongeveer 100 kinderen.

NUTRITIONEEL, MATERIEEL, FINANCIEEL, MEDISCH ONDERHOUD 
VAN ONZE VIER WEESHUIZEN IN BIBWA EN MENKAO
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WATERRESERVOIRS

Sinds een paar jaar bouwen onze stichting Heart & Hands in Action en onze vereniging HHCCA met 

de medewerking en actieve deelname van de Nederlandse ingenieur Paul Akkerman, voorzitter van de 

NGO “De Gevulde Waterkruik”, waterreservoirs voor de opvang van regenwater voor de arme bevolking 

van Menkao. Dit is een perifere wijk van Kinshasa die niet is voorzien van drinkwater. Een rivier met 

verontreinigd water bevindt zich op meer dan 5 km afstand. Deze waterreservoirs bieden de arme bevolking 

van Menkao drinkwater, waardoor verspreiding van ziekten door verontreinigd water wordt voorkomen.
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