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Speerpunt van de organisatie is armoedebestrijding in Democratische Republiek Congo      

                                                    

 

Sinds Congo in 1960 onafhankelijk werd, beleefde het land de ene crisis na de andere: interetnische 

oorlogen, afscheidingsoorlogen, opstanden, de overhaaste ‘congolisering’ van de bedrijven en 

plunderingen door het hele land. De ontwikkelingshulp werd gedurende tien jaar afgeschaft en niet zo 

lang geleden, in 1996, vond er gedurende zes jaar een van de meest bloedigste aanvalsoorlogen plaats 

die het leven kostte aan honderdduizenden mensen en waarvoor duizenden kindsoldaten werden 

gerekruteerd. Die cyclische en veelvormige crisissen hebben het land verwoest, de economie aangetast 

en de staat vernietigd. De DRC is een van de armste landen van de wereld ondanks de rijkdom aan 

grondstoffen, zoals coltan dat in het oosten van Congo te vinden is.  

Er is geen sociale zekerheid in Congo. Werklozen, ongehuwde moeders, weduwes, gescheiden en 

oudere mensen zijn onbemiddeld; geesteszieken en veel kinderen worden in de steek gelaten. Steeds 

meer Congolezen zoeken hun toevlucht tot religieuze sektes omdat ze in een nog nooit geziene ellende 

en armoede moeten leven. Ze voelen zich machteloos en kunnen niet aanvaarden dat ze hun 

verantwoordelijkheden niet kunnen opnemen. De meest rampzalige gevolgen van die crisis zijn: een 



moeilijk dagelijks leven, het uiteenvallen van de gezinskern en de vernietiging van het 

onderwijssysteem. 

Veel wijken in Kinshasa en hoofdsteden van de provincies zijn gegroeid door ongeplande uitbreidingen 

en vormen een somber tafereel. Er is een massa krotten, in het wilde weg gebouwd zonder enig besef 

van stadsplanning of voorafgaand onderzoek over de ondergrond. In het regenseizoen gebeuren er 

talloze drama's. Huizen komen helemaal onder water te staan, mensen en vooral kinderen verdrinken 

en bezittingen raken verloren. Meer dan 60% van de families, die gemiddeld uit acht personen 

bestaan, woont op straat in lemen huisjes die uit een of twee kamers bestaan, zonder elektriciteit, 

stromend water of riolering.  

In Congo gebruikt 63% van de gezinnen niet bedekte toiletten en heeft 18,1% van de gezinnen zelfs 

geen toiletten. Huisvuil wordt niet voldoende opgeruimd. Ongeveer 67% van de Congolese gezinnen 

gooit het huisvuil gewoon buiten, de rest verbrandt het (14,4%), begraaft het (28,2%) of dumpt het in 

waterlopen (2,8%). 

Al die elementen samen zorgen ervoor dat het grootste deel van de Congolese bevolking in een 

ongezonde omgeving leeft die vervuild is door een opeenstapeling van huisvuil en dus drager en 

verspreider van kiemen en parasitoses is. Die leiden tot meningitis, cholera, malaria, tuberculose, 

maagdarmontsteking, schurft, buiktyfus en tot het opduiken van sommige uitgeroeide ziektes. (Bron: 

http://www.congoforum.be/) .  

Dit alles is er de reden van dat armoedebestrijding bij onze organisatie op de eerste plaats staat. 

Daarmee draagt de Stichting HHA bij aan een duurzame sociale en economische ontwikkeling van 

kwetsbare groepen binnen de Centraal-Afrikaanse maatschappij. 

Hart & Handen in Actie  ( HHA ) werkt hierin samen met HHCCA en streeft – net als HHCCA - 

naar volledige transparantie. Géén "emotie-uitgaven" maar structurele hulp die op termijn de lokale 

bevolking op eigen benen zal laten staan. 

                 

 



LOPENDE  PROJECTEN 

Graag laten wij u kennismaken met onze  lopende projecten:  

1. Onderhoud van 4 kindertehuizen  

2. Transport  van ingezamelde goederen 

3. Financiële steun voor arme studenten 

4. Bouw basisschool in Bibwa 

5. Landbouwproject 

6. Levensonderhoud  arme  families 

7. Timmermansopleiding en opleiding tot automonteur voor kansarme jongeren 

8. Verhuur huwelijkskleding 

9. Naaimachine atelier voor kansarme jongen en vrouwen 

 

1. Onderhoud van 4 kindertehuizen 

 

HHCCA is verantwoordelijk voor de opvang van ca. 90 kinderen. De kinderen zijn ondergebracht in 4 

kindertehuizen: 

 Bibwa Cofra opvang opvangcentrum 1 

 Bibwa Cofra opvang centrum 2 

 Menkao Opvangcentrum 

 Adef opvangcentrum 

 



De kinderen krijgen hier onderdak, voedsel en kleding en waar nodig medische hulp. Ze worden 

verzorgd door vrijwilligers die – in ruil voor een maaltijd – bereid zijn zich voor dit project in te 

zetten.   

Hart & Handen in Actie ( HHA ) steunt het werk van HHCCA en heeft in 2014 een hek rond één van 

deze tehuizen laten neerzetten. Dit om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Wanneer er 

voedsel, kleding om andere materialen in het tehuis aanwezig zijn en in de daaromheen wonende 

gezinnen niet, lopen de kinderen immers het gevaar overvallen te worden. Met het hek rond het terrein 

van het kindertehuis is de veiligheid beter gewaarborgd. Het hek werd mede gefinancierd (30%) door 

Heineken Congo.  

Met behulp van het vrouwenvereniging  Samica  Breedenbroek  werd nog een verbetering 

aangebracht: namelijk de bouw van een portaal en deur bij het kindertehuis Bibwa.   

 

 

 

 

 

 

 



2.Transport   van  ingezamelde  goederen 

 Hart & Handen in Actie financiert  regelmatige de  transport van  alle goederen die de 

organisatie verzamelde hier in Nederland  voor   de arme bevolking van Congo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Financiële  Steun  voor  arme  Studenten  

Betaling van schoolgeld voor +/- 35 kinderen tussen 6 en 18 jaar; dit zijn kinderen die kunnen 

nooit naar school  gaan omdat uit  echte arme familie . 

Met deze steun HHA probeer een beter toekomst aan deze kinderen te geven. 

 

 

 

4.Bouw basisschool in Bibwa 

In de gemeente N’selé - aan de rand van de Congolese miljoenenstad Kinshasa - staat sinds 2006 een 

kindertehuis. Zo’n 100 kinderen willen graag naar school. Maar de school staat zeker een paar 

kilometer lopen van het weeshuis. De weg is lang, druk en gevaarlijk. Bovendien is de school 

overbevolkt en zijn de voorzieningen op de school slecht.  

De lokale overheid heeft toestemming gegeven om een nieuwe school op te richten, op het terrein van 

het CoFra weeshuis. Het is de bedoeling om naast de kinderen uit het tehuis, ook de kinderen van 

omwonende families toe te laten op de school.  

De school heeft drie grote ruime klaslokalen met voldoende daglicht. De constructie bestaat uit 

duurzame materialen zoals natuursteen en cementblokken, een houten dakconstructie en 

gegalvaniseerde golfplaten. Grote openingen in de voorgevel brengen voldoende licht in de lokalen. De 



openingen worden na de schooluren afgesloten met grote ijzeren luiken. Aan de achtergevel komen 

‘claustra’, een soort geperforeerde betonblokken die licht en lucht doorlaten. 

 De vloeren bestaan uit gestort cement, en de muren worden van binnen en van buiten gestukt en 

geverfd. De klaslokalen zijn uitgerust met twee grote schoolborden en een verhoogde vloer voor elk 

schoolbord. Een kantoor met berging voor de schooldirectie is tevens bestemd voor het veilig opbergen 

van de schoolmaterialen. Bij de school worden latrines gebouwd die noodzakelijk zijn voor de hygiëne. 

 De school  is uitgerust met 2 watertanks gebouwd met  technische , materieel en financieel  steun  van  

de  Stichting Vrienden Holten-Bedanda. 

Dit project wordt samen met HHCCA uitgevoerd.  

Daarnaast voorziet HHA in het betalen van de salarissen aan het schoolpersoneel. Het eerste jaar 

school is gratis voor alle leerlingen. Dit biedt kinderen de mogelijkheid tenminste 1 jaar onderwijs te 

volgen.   

 

 

5. Landbouwproject 

Hart & Handen  is eigenaar van een perceel grond van maar liefst 2 hectare. Dit perceel is een 

landbouwproject dat voorziet aan twee kanten: enerzijds biedt het mensen de mogelijkheid zich te 



onderwijzen in de landbouwmethoden, anderzijds levert het voedsel op voor de gemeenschap. De eerste 

oogst is inmiddels een feit!   

10 jongens hebben nu een vast inkomen voor hun levensonderhoud 

 

 

 

6. Levensonderhoud    arme  families 

Dankzij Nederlandse donateurs kan Hart & Handen in Actie +/-7 families – met gemiddeld 6 

gezinsleden per gezin - helpen in hun levensonderhoud. Mensen krijgen contant bedrag  gegeven hand 

in hand door ons team in Congo 

Daarnaast ondersteunt HHA HHCCA bij het aanleveren en distribueren van kleding voor andere 

families.  

Deze  project van  kleding distributie is mogelijke gemaakt met hulp van de Nederlandse familie en 

Nederlandse   organisaties : 

-De Bakkerij in Leiden  

-De Stichting Derde Hands in Apeldoorn 



 

 

 

7. Timmermansopleiding en opleiding tot automonteur voor 

kansarme jongeren 

Een timmermansopleiding en de opleiding tot automonteur zijn de manier voor kansarme jongeren 

een vak te leren waarin zij zelfstandig hun brood kunnen verdienen en zich uit hun armoedesituatie 

kunnen vechten. Na afronding van de opleiding kunnen de jongeren een eigen bedrijfje beginnen om 

in hun levensbehoeften te voorzien.  De gereedschappen die op de opleiding worden gebruikt en na 

diplomering aan de nieuwe timmermannen worden verstrekt zijn afkomstig van de Stichting Tools 

to Work  en de Stichting Gered Gereedschap. Bij Stichting Tools to work (www.toolstowork.nl)  

worden kwaliteitsgoederen gereviseerd voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, 

voornamelijk in Afrika. Tools To Work deelt ook haar kennis van de revisie en onderhoud van deze 

goederen met projecten in Afrika. Dit resulteert in duurzame verbeteringen van de 

levensomstandigheden van vele mensen en in een schoner milieu.  

De stichting Gered Gereedschap (http://geredgereedschap.nl/) biedt praktische ontwikkelingshulp door 

het inzamelen, opknappen en versturen van gereedschap naar ontwikkelingslanden.  



Dankzij beide organisaties kunnen zowel de timmermansopleiding als de opleiding tot automonteur 

beschikken over de juiste gereedschappen en kunnen oud-leerlingen worden geholpen bij de start van 

hun bedrijf.  

 

 

 



 

 

8. Verhuur  huwelijkskledij 

HHA heeft  alleenstaande Congolese moeders geholpen een bedrijfje  op te starten in verhuur van 

huwelijkskledij. 

Congolezen besteden veel zorg aan hun uiterlijk, zelfs als de armoede groot is. Daarom is het zelfs voor 

arme Congolezen van belang om er op hun huwelijksdag op z’n mooist uit te zien. Door 

huwelijkskledij te verhuren wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan de waardigheid van mensen 

maar wordt het tevens voor de bedrijfsleiders,  alleenstaande Congolese moeders, mogelijk in hun  

levensonderhoud te voorzien.  

Deze project is een  advies idee en initiatief  van  Mw. Marleen Turner van  de STICHTING DERDE 

HANDS  in Apeldoorn  

 

 

9.Naaiatelier voor kansarme jonge vrouwen   &  jongens  

 

Een aantal  jaar  geleden  zijn wij begonnen met de hulp van   Nederlandse  organisaties :   



-Stichting  Derde Hands 

-Stichting Tools  to work 

-Stichting Gered gereedschap 

Aan het verzamelen en  verschepen  van  naaimachines  naar  Congo  om  economische mogelijkheden  

te creëren voor  de kansarme jonge vrouwen en jongens  door hen te helpen  met het  opzetten van een 

klein naaiatelier van hen zelf waardoor ze financieel onafhankelijk  worden ,In deze manier geven wij 

hun een TOEKOMST zonder ellende. 

Op dit moment hebben  15 jonge vrouwen en 5 jongens  een baan met  een vast inkomen  voor hun 

eigen levensonderhoud. 
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