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VOORWOORD

2018 was het jaar dat Congo op weg ging naar verkiezingen. Eind 2017 
maakte de Congolese kiescommissie (CENI) de kieskalender bekend. Na 
twee jaar uitstel stonden de presidentiële, parlementaire en provinciale 
verkiezingen gepland op 30 december 2018. 

De afgelopen jaren kwamen heel wat Congolezen - vooral jongeren - 
verschillende keren op straat om te manifesteren. De directe aanleiding 
voor het protest was het uitstel van de verkiezingen en het aanblijven van 
de president nadat zijn wettelijk mandaat afliep op 19 december 2016.

De onderliggende oorzaak voor het protest ligt in het ongenoegen over het 
beleid van de president, die intussen al 17 jaar president is. De bevolking 
stelt hem verantwoordelijk voor de zware economische crisis, de sociale 
miserie en de toenemende onveiligheid waarin ze leeft. Na de bloedige 
protesten van januari 2015 en september en december 2016 nam de 
repressie toe en gold er een verbod op manifestaties.

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 Congolese 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.
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INHOUDSOPGAVE

In de Democratische Republiek Congo leeft ongeveer 15% van de bevolking met een motorische 
of sensorische handicap, of met een verstandelijke beperking. Het gebrek aan een effectief 
gezondheidssysteem veroorzaakt, in het bijzonder polio en meningitis, ernstige gezondheidsproblemen 
en krijgen duizenden kinderen elk jaar daarmee te maken. Zorg is dan niet aanwezig voor deze kinderen 
met een handicap. Daarom helpt Stichting Heart & Hands in Action gezinnen met gehandicapte kinderen 
in de armste buurten van de hoofdstad.

Een aanzienlijk deel van de Congolese bevolking heeft een negatief beeld van een handicap. De visie van 
de samenleving op mensen met een handicap is vol van uitsluiting, geweld, discriminatie, schaamte, 
verlating, boosaardigheid en verwaarlozing. Kinderen met een handicap worden beschouwd als heksen 
of betekenen een slecht lot voor het gezin.

Op dit moment hebben we tientallen kinderen waarvoor we de medische zorg op ons nemen.
 

ZORG VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP 
    EN CHRONISCHE ZIEKTEN
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In juni 2018 voerde een team van veertien dappere en moedige leden van de Pentecostal Church van 
GodCentre Leiden een 14-daagse missie uit naar Kinshasa en omgeving om de armsten van onze mensen 
te helpen en ook om het goede nieuws van Jezus Christus te brengen en te bidden voor de Democratische 
Republiek Congo in deze onrustige periode van onze geschiedenis.

Dit GodCentre-team heeft een huis gebouwd dat een uitbreiding is van ons Menkao-weeshuis dat op dit 
moment te vol is met families die gevlucht zijn voor de Kamuena Sapu-oorlog in centraal Congo in de 
Kasai-provincies.

Tijdens deze missie bezochten zij het Kinshasa Central Hospital “Maman Yemo” en Lepers Hospital “Hopital 
de la Rive”. Het team verdeelde voedsel voor de zieke mensen die verbleven in deze ziekenhuizen.

Tijdens deze missie van GodCentre hebben we een dag van ondersteuning gehouden voor de 
getraumatiseerden van de lange oorlog die woedt in de Democratische Republiek Congo, een dag 
geanimeerd door onze zussen Marloes en Elizabeth en de Congolese organisatie “LIZADEEL”.

Dit team van GodCentre-kerk onder leiding van de HHA-stichting werd officieel ontvangen door de 
Congolese minister van Planning en Infrastructuur.

GODCENTRE-MISSIE 2018



8 9

Het team in het weeshuis van Menkao. 

Bezoek op het terrein van GodCentre in Menkao. 

Het GodCentre-team in Menkao. 
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Bezoek aan het kantoor van de humanitaire organisatie die toezicht houdt op meisjes die zijn verkracht door rebellen en Congolese soldaten.

Bezoek aan de HHA-school in Bibwa met al het personeel.

Levering van voedsel en zeep aan patiënten in verschillende ziekenhuizen in Kinshasa

Zaal van het algemene ziekenhuis van Kinshasa
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Bezoek aan de Congolese minister van Planning en Infrastructuren voor een speciaal gebed zodat DR Congo zich spiritueel en materieel kan 
herstellen 

Het team van GodCentre bidt en zingt voor de zieken in het algemene ziekenhuis van Kinshasa

Op initiatief van pastoor ARNO van de GodCentre-
kerk in Leiden hebben we een perceel van meer 
dan 1,5 ha gekocht in Menkao, waarop we een 
uitbreiding van ons weeshuis bouwen dat in de 
toekomst beetje bij beetje zal groeien tot een 
basis- en beroepsschool, een ziekenhuis en een 
kerk. 
Tegenwoordig kweken we cassavebomen 
afgewisseld met andere tropische gewassen, maïs, 
etc. die dienen om de kinderen in onze weeshuizen 
te voeden en de extra productie wordt op het 
terrein verkocht om andere financiële kosten te 
dekken.

HHA heeft een geweldige visie op dit terrein van 
Menkao om het lijden en de ellende van deze arme 
bevolking van Menkao te verlichten.

BOUW VAN HET GODCENTRE-HUIS  
IN MENKAO VOOR DE WEESKINDEREN 
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De mens is een dier begiftigd met verstand. Vanwege dit is hij de meest geëvolueerde van alle levende 
wezens. Maar als hij niet is opgeleid, is hij ver verwijderd van een mens te worden. Onderwijs is dus 
fundamenteel voor het leven en de ontwikkeling van de mens. Nu is de man geroepen om in een 
maatschappij te leven, omdat in hem het sociale al is ingegeven. Is dat niet de reden waarom we zeggen: 
“Onderwijs, de drijvende kracht achter menselijke en sociale ontwikkeling”?

Onderwijs is een mensenrecht dat zonder discriminatie voor alle mensen toegankelijk moet zijn. Alle 
kinderen moeten naar school kunnen gaan en dus dezelfde kansen genieten om een toekomst op te 
bouwen.

Het is om deze droom te realiseren dat HHA & HHCCA hard werkt om een complete cyclus van een 
basisschool in Bibwa te voltooien om de armste kinderen toegang te bieden tot schoolonderwijs en zo 
hun toekomst veilig te stellen.

Met de hulp en financiële steun van Nederlandse organisaties is HHA begonnen met de bouw van een 
nieuw gebouw met een complete cyclus van 6 gebouwen die de 6 officiële niveaus kunnen huisvesten die 
een complete basisschool vormen.

DE BOUW NOG ALTIJD IN UITVOERING  
VAN ONZE BASISSCHOOL IN BIBWA  
“SOURCE DE GRÂCE”

Onderwijs is een essentieel recht, dat iedereen in staat stelt om onderricht te ontvangen en te bloeien 
in hun wereldwijde leven. Het recht op onderwijs is van vitaal belang voor de economische, sociale en 
culturele ontwikkeling van alle samenlevingen.

Het bouwen van de fundering van ons nieuwe gebouw om onze complete cyclus van 6 klassen te voltooien. 
We hebben maar de financiële middelen om slechts 1 lokaal van 3 te bouwen. Kunt u ons helpen om de 2 
resterende gebouwen te bouwen?
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Onderwijs is een universeel recht voor elk kind. Naar 
school gaan en onderwijs volgen is het recht van elk 
kind, maar er zijn gezinnen die hun kinderen nooit 
naar school kunnen sturen vanwege armoede. Deze 
gezinnen kunnen het schoolgeld van hun kinderen 
niet betalen.

De Stichting HHA heeft samen met haar partners in 
Nederland het initiatief genomen om een fonds op te 
zetten voor arme kinderen om naar school te gaan. 
Deze financiële hulp wordt rechtstreeks betaald aan 
scholen die deze arme kinderen opvangen.

Dit fonds geeft hoop en toekomst aan de armste van 
onze jonge Congolese kinderen. 

FINANCIËLE BIJSTAND VOOR DE SCHOLING  
VAN KINDEREN VAN ARME FAMILIES
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Het is geen geheim dat armoede in de DR Congof geen mythe is. Om hiervan overtuigd te zijn, 
volstaat het om nota te nemen van het onvermogen van een grote meerderheid van de Congolese 
bevolking om te voorzien in de voedselbehoeften, het onvermogen om toegang te krijgen tot 
gezondheidsbehoeften, toegang tot school, fatsoenlijke huisvesting, etc. Al deze facetten van 
armoede zijn waarneembaar in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Armoede in de Congolese 
maatschappij is ook voelbaar door de toenemende sociale verschijnselen die een diepe sociale 
crisis weerspiegelen. De meest overtuigende zaak is ongetwijfeld de prostitutie van minderjarigen. 

In deze context heeft onze organisatie een project van financiële bijstand voor kwetsbare gezinnen opgezet 
om hen in staat te stellen een klein bedrijf op te zetten om aan de dagelijkse behoeften van hun gezin te 
voldoen.

Reparatiewerkplaats voor mobiele telefoons in de open lucht in 
Kinshasa gehouden door onze kinderen uit onze centra.

Een minisupermarkt gerund door onze jonge werklozen en 
gefinancierd door onze organisatie.

Een meisje dat heeft geprofiteerd van onze microfinanciering die 
werkloze jongeren helpt. 

Onze jonge samoussa-verkopers om de werkloosheid te bestrijden.

MICROFINANCIERING VOOR KWETSBARE  
HUISHOUDENS 
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Een jonge moeder die heeft geprofiteerd van de financiële steun 
van onze organisatie om haar klein bedrijfje te starten met de 
verkoop van brood.

Een werkloze jonge moeder die pondu verkoopt, basisvoedsel voor 
de bevolking van Congo, en het is een product van onze 
Menkao-velden.

Een jonge moeder die profiteert van de microfinanciering om de prostitutie van jonge meisjes te bestrijden. Een jonge moeder die profiteert van de microfinanciering om de prostitutie van jonge meisjes te bestrijden.
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Dankzij de verschillende materiële giften van de Nederlandse organisaties en ook dankzij de materiële en 
technische donaties van Nederlandse gezinnen, rust onze organisatie jonge werklozen met verschillende 
materialen uit om een naaiatelier of een reparatiewerkplaats op te zetten voor motorfietsen die het vervoer 
verzorgen van de bevolking, etc. Op deze manier genereren deze jonge werklozen financiële middelen om 
in hun dagelijkse behoeften te voorzien.

Dankzij de verzameling tondeuses en andere materialen hebben 
we onze jonge mensen uitgerust om kapsalons in de open lucht te 
beginnen. 

Bandreparatiewerkplaats in Menkao. 

Fietsreparatiewerkplaats Laswerkplaats en vervaardiging van metalen deuren en ramen.  Naaiatelier gedraaid door jonge moeders die werkloos zijn maar 
geholpen worden door onze organisatie.

Onze jonge metselaars aan het werk. 

Reparatiewerkplaats voor “WEWA”-motorfietsen die dienst doen 
als taxi in de stad Kinshasa. 

Onze monteurs aan het werk in Menkao. 

De opleiding van onze jongeren in metselwerk.

Nog een naaiatelier van onze jonge mensen zonder baan 

DE BESTRIJDING VAN JEUGDWERKLOOSHEID
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De pindakaasmolen was ons eerste project om jeugdwerkloosheid 
in Congo te bestrijden en tot op heden distribueren we de 
pindakaasmolen aan jongeren voor commerciële exploitatie om een 
maandelijks inkomen te hebben dat hun vitale behoeften dekt. 

Water is een basisbehoefte en elk mens heeft het recht om water te zuiveren, maar voor miljoenen 
Congolezen is deze belofte een droom.
In Menkao en omgeving is er een volledig gebrek aan water. Families leven zonder kraan, zonder stromend 
water. Water is van invloed op alles: onderwijs, gezondheid, armoede en vooral op het leven van vrouwen 
en kinderen.

Om toegang te krijgen tot het water, reizen vrouwen en kinderen kilometers naar de dichtstbijzijnde bron 
of rivier, vaak besmet met allerlei soorten bacteriën. Dit ongezonde water veroorzaakt bloederige diarree, 
cholera, uitdroging en al deze ziekten leiden tot de vroege dood van kinderen. Inderdaad, elke minuut 
verliest een vrouw een kind in Congo als gevolg van een ziekte die verband houdt met water. Naast het 
gewicht van kruiken en warmte worden ze blootgesteld aan de dreiging van wilde dieren, vooral slangen 
en seksueel geweld.

Daarom heeft onze humanitaire organisatie dit project voor de bouw van waterreservoirs voor de opvang 
van regenwater al enkele jaren geleden geïnitieerd. Dit enorme en vitale project werd geboren met de 
fysieke, materiële en financiële bijdrage van de Nederlandse ingenieur Paul Akkerman en zijn Stichting 
Gevulde Waterkruik, die we van harte willen bedanken. 

HET PROJECT VOOR DE BOUW VAN  
WATERTANKS VOOR DE ARME BEVOLKING  
VAN MENKAO EN OMGEVING
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Sporten is goed voor je gezondheid, het beoefenen van een fysieke activiteit en sport is de beste manier om 
stress te bestrijden en jezelf te bevrijden van de zorgen van alledag. De voordelen van sport voor jongeren 
zijn meervoudig op het fysieke en mentale vlak. Onze organisatie, met de actieve steun van mensen van 
goede wil hier in Nederland, heeft een sportacademie opgericht om jonge wezen en straatkinderen te 
begeleiden om hen zelfvertrouwen te geven en hun toekomst op deze manier vorm te geven.

We willen graag onze dank betuigen aan alle Nederlandse voetbalclubs en alle mensen van goede wil die 
ons genadig helpen sportkleding te verkrijgen voor onze jonge Congolezen.

HHA SPORTACADEMIE 
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“1500 jaar voor Christus zei de filosoof VEDAS: “Ons overleven hangt af van een handjevol aarde. Beheer 
het zorgvuldig en het zal ons voedsel, onze brandstof en ons toevluchtsoord bieden en ons omringen met 
schoonheid. Misbruik deze en de grond zal instorten en sterven, de mensheid meeslepend.”

Onze stichting en lokale partners in DR Congo hebben dit citaat overgenomen om van de landbouw een 
pijler te maken van onze ontwikkeling en voedselonafhankelijkheid in onze tehuizen.

Sinds de lancering van ons landbouwproject met de financiële steun van de stichting Wilde Ganzen, 
hebben we meer dan 50 jonge meisjes en jongens in de landbouw opgeleid in Bibwa, Kinkole en Menkao 
die nu financieel onafhankelijk zijn dankzij de exploitatie van de bodem.

GodCentre landbouwproject van Menkao.

De zoete aardappeloogst in onze pilotboerderij in Menkao. 

De maniocbladeren komen van onze Menkao-boerderij, onze 
nationale groente die de fufu vergezelt tijdens onze maaltijden. 

Laswerkplaats en vervaardiging van metalen deuren en ramen. 

LANDBOUWPROJECT HHA & HHCCA

In Congo kan de laatste reis van een familielid erg duur zijn voor de familie van de overledene, zelfs een 
echt fortuin. In dit land waar de bevolking leeft van minder dan een dollar per dag. En terwijl het land 
worstelt te midden van tragische gebeurtenissen (overstromingen, politiek geweld, epidemische ziektes 
zoals Ebola, etc), zullen ze nog meer geneigd zijn om schulden te maken om een laatste eerbetoon aan 
hun doden te betalen.
En de cyclus van armoede blijft bestaan. Het is in dit perspectief dat onze organisatie een project op gang 
heeft gebracht om arme gezinnen te helpen hun doden goedkoop te begraven zonder in schulden te raken. 

Dood van een kind uit een arm gezin in Bibwa

Begrafenis van het meisje betaald door ons project.

BEGRAFENISSEN VOOR DE ARME FAMILIES

Vrouwelijke leden van de familie die wachten op eten na de 
begrafenis van de overledene. 

Mannelijke familieleden in rouw die wachten om te eten na de 
begrafenis.
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Dankzij donaties van Nederlandse particulieren, Nederlandse humanitaire organisaties en Nederlandse 
scholen, kan onze HHA-stichting en onze associatie HHCCA regelmatig schoolmateriaal uitdelen aan 
kinderen uit arme gezinnen en hiervoor danken we de stichting DERDE HANDS van harte voor de 
regelmatige donaties aan onze organisatie.

Distributie van schoolmaterialen door onze organisatie in Bibwa.

PROJECT OM SCHOOLARTIKELEN UIT 

 TE DELEN AAN KINDEREN VAN ARME GEZINNEN

PROJECT OM KLEREN AAN DE ARME BEVOLKING VAN  

KINSHASA TE DISTRIBUEREN

Dankzij de gratis schenkingen van kleding van Nederlandse gezinnen en particulieren, en nogmaals onze 
dank aan de stichting Derde Hands en ook aan de familie Makhanlal voor deze reguliere schenkingen van 
kleding.

Wij verdelen kleding gratis onder de armste van onze mensen. We vragen u om ons te helpen de ellende 
van onze arme bevolking te verlichten. 
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Alleen op de wereld, vroegtijdig beroofd van de genegenheid van hun biologische ouders, wonen veel 
kinderen in onze tehuizen, vergeten door alles wat ze hebben verloren.

HHA en HHCCA ondersteunen de vier tehuizen, Tehuis Badara, Tehuis Barumbu, Tehuis Bibwa en Tehuis 
Menkaohen. Onder deze ondersteuning valt niet alleen de middelen om te verzorgen en overleven, maar 
ook om een toekomst op te bouwen door middel van scholing.

We verwelkomen de betrokkenheid van partners, donoren en vrijwilligers die ons dagelijks toestaan het 
leven van onze wezen en straatkinderen in Kinshasa te verbeteren.

We willen met name mevrouw Bertie Treur, directeur van stichting KIND en TOEKOMST bedanken voor 
haar maandelijkse donaties voor ons humanitaire werk in Congo.

DAGELIJKS EN PERMANENT ONDERHOUD VAN 

VIER TEHUIZEN VOOR WEZEN EN STRAATKINDEREN
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Beste Donateurs,

Namens  de  kinderen  van  onze  tehuizen  in  Kinshasa, DR 
Congo, namens  onze  vrijwilligers  medewerkers   in  Congo  en  
het  bestuur  van  de stichting  Hart & Handen  in  Actie, kortom  

namens Congolese bevolking in Kinshasa willen  wij jullie  hartelijk danken  
voor de fantastische  bijdragen in de afgelopen  jaar 2018.

Het  gedoneerde  bedragen divers spullen en materialen  zijn  exclusief  
gebruiken  voor  de welzijn  van  onze  kinderen, jongens en bejaarden  en  
het  bestrijden  van  armoede  in DR Congo. Juist  dat  jullie  dit  gulle  gebaar  
heeft  gemaakt, zorgt  voor  het  verschil.

Nogmaals  hartelijk dank  voor  jullie  bijdragen.

DE GEVULDE WATERKRUIK
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