
Bevorderen zelfredzaamheid kwetsbare jongeren 
in Kimbulu, Oost-Congo, project 2022

Belevenis- en eindrapportage januari t/m december 2022 



Doel 1
360 gemarginaliseerde, werkloze jongeren zijn 
opgeleid, zij hebben 72 bedrijfjes gestart en zijn 
sociaaleconomisch gere-integreerd in hun dorpen.

Hoe
Door het volgen van vakopleidingen en het krijgen van 
ondersteuning bij het opzetten van een gezamenlijk 
bedrijf(je).



Doel 2
Jongeren, leiders en overige leden van de 
gemeenschap hebben
hun houding en hun betrokkenheid bij het vreedzaam 
samenleven in Kimbulu positief veranderd.

Hoe
Betrokkenheid, samenwerking, activiteiten, 
voorlichting, solidariteit.



Resultaten januari – december 2022
doel 1 vakopleiding 

Na 12 maanden zijn alle opleidingsactiviteiten uitgevoerd en 
zijn de jongeren sinds 3 maanden werkzaam in hun 
bedrijfjes. 

• 396 jongeren -onder wie 43 ontheemden- in de leeftijd 
van 15-25 jaar uit 16 dorpen zijn in januari gestart met 
de opleiding (181 jonge moeders, 107 werkloze meiden 
en jonge vrouwen, 95 werkloze jongens en 
jongemannen, 13 ex-soldaten).

• De meeste jongeren (85%) hebben de basisschool niet 
afgemaakt, daarom leren zij de eerste 2 maanden lezen, 
schrijven en rekenen.  389 jongeren zijn geslaagd voor 
het examen en gestart met de vakopleiding.

• De doelstelling was 360 geslaagde ambachtslieden. De 
afvallers hebben onvoldoende begeleiding van familie 
bijvoorbeeld ontheemden en jongeren van wie de 
ouders verhuisden en verder jongeren die ziek waren of 
toch onvoldoende gemotiveerd bleken.



• 352 jongeren (243v en 109m) hebben de 
vakopleiding succesvol afgerond en werken in 
1 van de 72 bedrijfjes die zij als groepje van 
ongeveer 5 personen zijn gestart:
➢ 114 kleermaaksters in 22 naaiateliers
➢ 108 kapsters (5m) in 21 kapsalons
➢ 39 motormonteurs in 9 werkplaatsen
➢ 43 timmermannen in 9 werkplaatsen
➢ 29 koks (v) in 7 eettentjes
➢ 19 elektriciens vanuit 4 werkplaatsen.

• Als onderdeel van de marketingactiviteiten 
hebben alle ambachtslieden aan het einde 
van hun opleiding hun producten en diensten 
gepresenteerd aan de vredesclubs, op de 
markt en in ateliers. 

• De gemeenschap gaat zelf 40 extra kwetsbare 
jongeren opleiden vanuit de opleidingscentra 
en de werkplaatsen van de nieuwe 
ambachtslieden. Zij krijgen een volwaardige 
opleiding met een afsluitend examen en –
hopelijk- een diploma.



• De jonge ambachtslieden hebben in de eerste 3 maanden 
van hun opgerichte bedrijfje $50.181 verdiend; de eerste 
6 maanden hebben zij vrijstelling van belasting. 70% van 
de inkomsten ($35.127), gemiddeld $33 pp per maand, is 
bedoeld voor het levensonderhoud. 30% ($13.444) gaat 
naar 72 spaar- en solidariteitskassen; van dit bedrag is 
70% voor onderhoud en aanschaf van gereedschap e.d., 
20% is voor sparen en persoonlijk krediet en 10% voor 
sociale ‘bijstand’. 

• De inschatting is dat na deze opstartfase de 
ambachtslieden $75 per maand gaan verdienen en 
hiermee in hun levensonderhoud kunnen voorzien.



Resultaten januari – december 2022 
doel 2 vreedzaam samenleven

Om de resultaten duurzaam te laten zijn is de 
totale gemeenschap in de 16 dorpen bij de 
activiteiten betrokken en is  tijdens workshops, 
radio-uitzendingen, sport- en 
landbouwactiviteiten gewerkt aan 
vredesbevordering, voorkoming van 
verslavingen, preventie van ziekten zoals ebola 
en corona, voorkomen en oplossen van 
conflicten en bereiken van zelfredzaamheid. 

Gerealiseerd bij de start:
• 3 opleidingshangars; de grond werd 

beschikbaar gesteld door de gemeenschap. 
Alle opleidingen en ook agrarische trainingen 
vinden in en rondom deze opleidingscentra 
plaats.

• Projectlancering met 455 deelnemers onder 
wie de potentiële ambachtslieden, lokale 
autoriteiten en leiders, ouders en trainers.

• Oprichting van 16 vredesclubs met in totaal 
584 jonge leden (311v, 273m).



Landbouwactiviteiten voor vredesclubs :
• Training in groente- en fruitteelt en het fokken van 

cavia’s (belangrijke bron van eiwitten) voor de 584 
jonge leden van 16 vredesclubs. Hiermee worden 
zoveel mogelijk jongeren gestimuleerd zelfvoorzienend 
te worden en in hun dorpen te blijven. Dit is belangrijk 
omdat toegenomen onveiligheid in Noord-Kivu heeft 
geleid tot  leegloop van de dorpen, werkloosheid en 
voedselonzekerheid. 

• Alle clubs kregen groentezaden om op de 
trainingsvelden van de clubs te zaaien. De oogst 
leverde bijna $5.440 op. De verkoop van cavia’s leverde 
$583 op. De jongeren zetten de landbouwactiviteiten 
voort in hun eigen dorp.

• In april hebben de 584 leden van de vredesclubs 16 
spaar- en solidariteitskassen opgezet en in de 9 
maanden daarna $6.138 gespaard. 70% hiervan werd 
uitgekeerd voor hun eigen levensonderhoud, $2.670 
was voor 364 gevallen van sociale bijstand, $425 voor 
medische zorg van 73 kinderen, $1.433 voor 
groepsinvesteringen en 1.333 voor doorlopende 
individuele kredieten. Het totaal is hoger dan het 
ingelegde geld omdat er ook werd terugbetaald met 
rente (2,5% per maand).



• Als follow-up van de viering van internationale 
vrouwendag met 847 deelnemers werd bij elk 
van de 3 opleidingscentra een fruitkwekerij 
gestart. Maar liefst 18.000 zaden werden 
ingezaaid. De kwekerijen worden onderhouden 
door de vredesclubs en dragen bij aan 
bewustwording over klimaatverandering en de 
aanpassing daaraan door o.a. diversificatie van 
land- en tuinbouw, bestrijding van 
vitaminetekorten en kunnen een potentiële bron 
van inkomsten zijn naast die van o.a. cavia’s. 



Voorlichting en training
• 2-daagse workshop ‘train-de-trainer’ voor 

vredesbevorderende activiteiten; 206 (invloedrijke) 
deelnemers zowel ouderen als jongeren.

• 364 bijeenkomsten voor in totaal 9.347 deelnemers met als 
thema’s vredesbevordering (269) en voorkoming 
besmettelijke ziektes (95).

• 7.200 folders voor alle deelnemers met informatie over de 
besproken thema’s ter ondersteuning van hun 
voorlichtingsactiviteiten in de gemeenschappen.

• 31 live-uitzendingen op de lokale radio "CETROBO KIMBULU", 
met bereik in elk dorp met in totaal ruim 650 reacties. 



Overige activiteiten en resultaten

• 64% van de conflicten wordt nu vreedzaam wordt opgelost 
door de gemeenschap zelf. Voorheen werd 70% van de 
conflicten voorgelegd aan de justitiële autoriteiten. Ook 
het aantal door jongeren gepleegde diefstallen van met 
name gewassen is afgenomen; boeren hebben hierdoor 
vertrouwen en durven weer te investeren 

• Bij autoriteiten is met succes gepleit voor het mogelijk 
maken van geboorteregistratie in de lokale 
gezondheidscentra. 141 kinderen (69%) van 139 
ongehuwde moeders uit het project zijn geregistreerd en 
hebben de officiële geboorte akte ontvangen.

• De voedzame maaltijden uit de koksopleiding werden 
gegeven aan de -vaak ondervoede- kinderen van de jonge 
moeders uit de totale groep. Hiermee stimuleren ze zelf de 
solidariteit en het omkijken naar elkaar.

• Van de 209 kinderen van ongehuwde moeders uit het 
project was 35% ondervoed. Dit percentage is dankzij 
voorlichting en ondersteuning gedaald naar 18%. 

• Voor 88 kinderen van de deelnemende jonge moeders zijn 
medische kosten betaald uit de solidariteitskassen. 



• Ter bevordering van de samenhang binnen en tussen de 
dorpen zijn 4 jongeren-sportteams (2m, 2v) opgericht met in 
totaal 115 spelers. Zij hebben 28 wedstrijden gespeeld. 

• Wedstrijden onder de leden van de vredesclubs met vragen 
over de behandelde onderwerpen. De 3 winnende teams 
ontvingen groentezaden voor hun akkers.

• Leden van de gemeenschap zijn betrokken bij het 
verantwoordingssysteem voor de goede uitvoering van het 
project.

• Betrokkenheid van lokale autoriteiten is van groot belang voor 
het project. Transparantie en het afleggen van 
verantwoordelijkheid over activiteiten én het besluit om hen te 
betrekken o.a. in de rol van ‘peer-educator’ heeft een positieve 
impuls aan het project gegeven. 

• De jonge leden van de vredesclubs werken samen met lokale 
autoriteiten om veiligheidswaarschuwingen te genereren en 
betrokken te raken bij gemeenschapswerk en om 
vredesbewustzijnssessies te organiseren in hun  dorpen.

• Er zijn 31 klachten/vragen ingediend en afgehandeld. 



• 37 mensen (20m, 17V) hebben inkomen dankzij 
hun werkzaamheden voor het project: 6 in dienst 
van ACPDI, 31 ingehuurde opleiders.

• Kantoor- en veldmedewerkers van ACPDI hebben
1.113 missies uitgevoerd: training en controle 
en monitoring van het project.

• De 16 dorpen hebben voor 1 jaar ondersteuning 
ontvangen uit het project. Hierna zullen zij geen 
financiële ondersteuning meer ontvangen en zélf 
de verdere ontwikkeling in gang zetten. Wel worden 
de 72 bedrijfjes gemonitord door ACPDI.

Geleerde lessen

1. Het is belangrijk dat jongeren zich bewust zijn van de gevolgen 
van klimaatverandering voor hun gemeenschap en dat zij weten 
met welke activiteiten zij de gevolgen enigszins kunnen beperken.  
Daarom zou dit als een overkoepelend thema in het opleidings-
programma moeten worden opgenomen en jongeren moeten 
aansporen tot het kweken van bijvoorbeeld fruitbomen die ook 
nog eens een belangrijke bron van vitaminen zijn. 



2. Bij viering van internationale dagen is gebleken dat 
activiteiten als toneel, voordrachten en zang uitstekende 
middelen zijn voor voorlichting, het stimuleren van 
gedragsverandering, trauma’s te verwerken en sociale 
integratie te bevorderen. Het vormen van theatergroepen 
en geven van voorstellingen met een (vredes)thema zou, net 
als sport, in het project moeten worden geïntegreerd. 

3. Dat jonge moeders geld ontvangen voor medische zorg van 
hun kinderen is een sterk teken van solidariteit omdat zij 
voorheen aan hun lot werden overgelaten. Ambachtslieden 
worden gestimuleerd om ook na afloop van het project een 
deel van de spaarkas te reserveren voor medische zorg voor 
zieke kinderen.

4. Een deel van de jongeren is uitgevallen omdat zij toch 
onvoldoende gemotiveerd bleken en/of geld konden 
verdienen bij de aanleg van een elektriciteitsnet. Bij de 
selectie zal ACPDI daarom in de toekomst (nog) meer 
focussen op de intrinsieke en extrinsieke motivatie van de 
toekomstige ambachtslieden: de behoeften aan 
vaardigheden, autonomie en relationele verbondenheid 
naast aanmoediging van ouders of verzorgers, 
succesverhalen van andere ambachtslieden, zinvolle 
vrijetijdsbesteding, ondernemersactiviteiten, enz.



Financiën

• Het gefinancierde bedrag komt voor 100% direct ten goede aan het project. Details over de besteding zijn 
verantwoord aan 4U2Develop. 

• De bestedingen in 2022 bedroegen €132.870 ($141.006), door Pharus gefinancierd €103.815 ($111.951).  

• De koerswinst van $6.385 (koers 1,123) uit het 1e kwartaal werd gebruikt voor aanschaf van extra materialen voor 
opleiding, training en activiteiten van de twee groepen jongeren; de koerswinst in het 2e kwartaal bedroeg $988 
(koers 1,095) en werd gebruikt voor aanschaf van groente zaden e.d. voor de vredesclubs die de wedstrijden over de 
thema's van vredesbevordering hadden gewonnen. 

• In het 3e kwartaal bedroeg de koerswinst $1.162. In het 4e kwartaal was 
er een koersverlies van $399. In plaats van het saldo van de koerswinst 
($3.302/€3.218) in 2022 te besteden aan extra gereedschappen is dit
bedrag toegewezen aan de NGELEZA begroting 2023 voor 

a) het oprichten 3 theatergroepen t.b.v. traumaverwerking en 
psychosociale thema’s en 

b) het opzetten van 14 fruitboomkwekerijen t.b.v. bewustwording 
over klimaatverandering. 



Jongeren aan het woord

Kahambu KAKAMATA Safi 23 jaar, alleenstaande moeder, 2 kinderen, kok: “Ik ben er trots op om in ons eigen 
restaurant te werken”.
Ik zat in groep 4 toen mijn ouders scheidden. Ik ging bij mijn oom in Butembo wonen; helaas liet hij me niet 
meer naar school gaan. Ik deed het huishouden en hielp soms met de verkoop van voedsel op de markt met 
de vrouw van mijn oom. Op een dag wilde een buurjongen van 20 jaar seks met mij hebben omdat hij mij geld 
gaf voor mijn behoeften; ik wilde zijn hulp niet kwijt en dus verzette ik me niet. Ik werd zwanger toen ik 15 was. 
Ik liet het de buurjongen weten en hij sloeg op de vlucht. Mijn oom stuurde me weg naar de familie van de 
jongen. Zijn ouders stuurden me ook weer weg. Ik bleef 2 dagen bij het dorpshoofd en hij besloot dat de ouders 
van de buurjongen mij moesten opvangen. Pas 3 weken na de bevalling kwam de buurjongen terug; zijn vader 
had de kosten van de bevalling betaald. Hij bleef maar 4 dagen en zijn ouders besloten dat ik terug moest naar 
mijn oom maar die wilde mij ook niet hebben. Uiteindelijk ging ik terug naar mijn moeder. Het leven in het dorp 
was moeilijk voor mij omdat ik uitgaven had maar geen werk en inkomen. Vooral tijdens de ziekte van mijn kind 

was dit zwaar; ik had niemand om bij uit te huilen. Ik smeekte een buurvader om hulp, van hem werd ik na 3 jaar zwanger. Ik had geen hoop op een betere toekomst 
totdat ik werd geselecteerd voor de beroepsopleiding van ACPDI; ik koos voor de koksopleiding omdat een tante haar eigen geld verdient met haar restaurant in 
Butembo. Nu ik de opleiding met succes heb afgerond ben ik er trots op om een eigen restaurant te hebben met 3 andere alleenstaande moeders. We hebben net 
3 maanden gewerkt en ik ben met mijn eigen handen een inkomen gaan verdienen waarmee ik mezelf en mijn kinderen kan onderhouden. We hebben ook een 
spaarfonds opgericht voor roulerend krediet, ter ondersteuning van de gemeenschappelijke uitgaven van ons restaurant en voor sociale bijstand. Zelf heb ik afgelopen 
week geld gekregen voor de medische zorg van mijn kind uit ons spaarfonds. Ik ben erg blij om kok te zijn en weer respect te hebben in mijn gemeenschap!  

MUMBERE SHALEMBEREKA, 22 jaar, alleenstaand, elektricien: “Ik bad elke dag dat ik betaald 
werk zou vinden om voor mijn moeder te zorgen”. 
Sinds de dood van mijn vader hadden wij nauwelijks geld en leefden we van de gewassen van ons 
stukje land. Ik was in mijn leven maar één jaar naar school geweest en ik had geen hoop op een 
betere toekomst. Mijn moeder heeft van kinds af aan geworsteld om te overleven. Ik bad elke dag 
dat ik betaald werk zou vinden om voor mijn moeder te zorgen. Tot mijn verrassing werd ik 
geselecteerd voor de opleiding tot elektricien. Na het examen heb ik met mijn drie vrienden een 
advies- en dienstverleningswerkplaats opgezet. Mijn leven is totaal veranderd sinds ik geld begon 
te verdienen, nu gemiddeld €10 per week. Geleidelijk neemt de vraag naar onze diensten toe en 
daarmee ook onze inkomsten. Ik zal alle geleerde lessen uit de training in praktijk brengen. Ik ben 
zo blij dat ik een baan heb en ik bedank ACPDI en haar donateurs PHARUS en 4U2 DEVELOP terwijl 
ik hen ook vraag om andere werkeloze jongeren in onze regio te steunen.



KAHINDO KIMATE Ivone, 23 jaar, alleenstaande moeder, 2 kinderen, kleermaakster: “Ik ben zo 
blij dat ik de opleiding heb kunnen doen”.
Omdat ik geen middelen had om mezelf te onderhouden, werd ik zwanger van een jongen die mij 
zeep en lotion gaf. Ik ging niet naar school en leefde alleen van af en toe wat landarbeid en het 
helpen van mijn ouders. Gelukkig werd ik geselecteerd voor de opleiding tot kleermaakster.
Ik kan nu lezen en schrijven in het Swahili en ik kan eenvoudige berekeningen maken. Ik ben heel 
blij dat ik de opleiding heb gedaan en nu kleermaakster ben. Ik verdien nu geld voor mijn eigen 
levensonderhoud en dat van mijn kinderen. Ik word gerespecteerd in ons dorp en ik heb hoop op 
een goede toekomst. 

KANYERE KAYAMBI Francine, 20 jaar, 2 kinderen, kapster: “Dankzij onze salon kan ik binnenkort 
gaan trouwen!”

Sinds ik gestopt ben met school, verkocht ik kleine producten van het land maar aan het eind van de 
maand verdiende ik amper tienduizend Congolese frank, gelijk aan $5. Dit was niet genoeg om van te 
leven en ik zocht naar een mogelijkheid om meer geld te verdienen. Daarom heb ik me door het 
ACPDI-team laten registreren voor de opleiding van kapper. Ik koos hier voor omdat ik bij mijn tantes 
heb gezien dat zij hiermee geld verdienen. Sinds ik met vriendinnen onze salon heb geopend, heb ik 
geleidelijk aan klanten in ons dorp gekregen die me betalen en me aanmoedigen.
Ik dank God, want van mijn deel van onze inkomsten kan ik kosten in ons levensonderhoud gaan 
voorzien. Ook stort ik geld in ons solidariteitsfonds en betaal ik mee aan andere lopende kosten zoals 
de betaling van elektriciteit. Mijn kind en ik hebben al geld al ontvangen van het solidariteitsfonds.
Dankzij onze salon kan ik binnenkort gaan trouwen!
Ik beloof dat ik mij zal inzetten voor onze gezamenlijke salon totdat ik mijn eigen kapsalon open. 



Ik ben blij dat ik cavia’s heb en groente kan verbouwen, want ik verdien nu meer dan wat ik alleen verdien met mijn 
werk als motortaxichauffeur. De mensen van ACPDI hebben ons getraind in verschillende onderwerpen en vooral in 
ondernemerschap, wat me erg interesseerde. Na de training en schenking van groentezaden en jonge cavia’s werd ik 
begeleid door de ACPDI-landbouwkundige. Hij werd een goede vriend en bezocht me meer dan 20 keer. Ik ben 
begonnen met 6 cavia's en via doorlopend krediet uit het spaarfonds van onze vredesclub heb ik nog eens 6 cavia's 
gekocht die al weer veel jongen hebben gekregen. Momenteel heb ik 43 cavia’s 
en ik verkoop bijna elke maand 5 tot 10 cavia’s waarmee ik 10 tot 20 $ per
maand verdien, afgezien van de cavia's die we slachten voor eigen consumptie. 
Ook met de verkoop van onze eigen groente en met de motortaxi verdien ik
geld. Mijn leven is echt verbeterd en mijn vrouw is trots op me. Zij houdt de 
ruimte van de cavia’s schoon en zoekt voer voor hen; samen werken we op 
het land. Toen mijn dochter werd geboren en ook toen ik ziek was, kwamen 
vrienden mij geld brengen uit het solidariteitsfonds van onze club. 
Dankzij de cavia’s kan ik volgend jaar zelf schoolmateriaal kopen en ga ik 
naar de middelbare school.

MUMBERE KATOLERO, 22 jaar, alleenstaand, timmerman:  “Ik kan nu voor mijzelf zorgen”.
Na mijn professionele opleiding tot timmerman in het ACPDI-centrum heb ik met 3 vrienden deze 
timmerwerkplaats opgericht waar ik met veel plezier werk. Ik ben geboren in een arm boerengezin en ik 
heb niet gestudeerd omdat we gevlucht waren voor de oorlog en mijn vader ziek was. Vóór dit project kon 
ik niet lezen of schrijven, ik was bang voor mijn toekomst vanwege mijn hoge leeftijd en ik voelde me 
waardeloos in de gemeenschap. Ik verdiende iets geld als landarbeider maar dat was niet genoeg om van 
te leven. Ik verbleef vaak bij vrienden die illegaal alcohol stookten en we brachten veel dagen met drinken 
en niets doen door. Maar dankzij dit project kan ik nu lezen en berekeningen maken. Na 9 maanden 
opleiding tot timmerman kan ik meubelstukken maken en in elkaar te zetten. Sessies over de strijd tegen 
alcoholisme en ondernemerschap, vredeseducatie en voetbalwedstrijden helpen ons enorm om onze 
gewoonten beetje bij beetje te veranderen. Met het meubilair dat we hier in onze werkplaats maken, win 
ik geleidelijk aan het vertrouwen van de mensen in mijn dorp en verdien ik minstens 20.000 tot 40.000 fc
($ 10 tot $ 20) per week. Hiermee kan ik voor mezelf zorgen en heb ik hoop op een gelukkige toekomst

DALMOND KAMBALE MBUSA, voorzitter van de vredesclub van het dorp VUTOHYA, pas getrouwd en 2 kinderen: “Dankzij de cavia’s kan ik volgend jaar naar de 
middelbare school”.



Hartelijk dank!

Deelnemers aan alle activiteiten –
ambachtslieden, leden van de vredesclubs, 
lokale leiders, autoriteiten – en natuurlijk 
ook ACPDI en 4U2Develop bedanken 
Pharus voor hun steun en vertrouwen!
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