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Jaarverslag 2020                              

 
▪ 122 jongeren zijn opgeleid en werkzaam in eigen bedrijf  
▪ 680 jongeren hebben geleerd eigen groenten te verbouwen 
▪ 8.000 mensen hebben deelgenomen aan in totaal ruim 350 bijeenkomsten over 

o.a. vreedzaam samenleven 
▪ 39 spaar- en solidariteitskassen zijn opgericht voor investeringen en calamiteiten 

 
 

 
 

 
 
 



2 
 

  

 

 

 

 
 
 
 



3 
 

Jaarverslag 2020: geplande resultaten behaald 

 
Recordaantal jongeren getraind 
In 2020 hebben wij dankzij financiële ondersteuning van Stichting Pharus, Wilde Ganzen én  
particulieren méér jongeren dan ooit kunnen helpen met opleidingen en werk. Maar liefst 125 
kwetsbare jonge vrouwen en mannen, meiden en jongens in de regio Lubero (de gemeenten Katolo 

en Ivatama), Oost-Congo 
hebben een 
alfabetiseringstraject gevolgd, 
een vakopleiding afgerond en 
een gezamenlijk bedrijfje 
opgezet. Hierdoor zijn ze 
zelfredzaam en gere-
integreerd in hun 
dorpsgemeenschap. Door o.a. 
voorlichting, training en het 
opzetten van spaargroepen 
hebben ook andere jongeren 
en hun dorpsgenoten geleerd 
hoe zij vreedzaam kunnen 
samenleven en eigen inkomen 
kunnen genereren.  

 
122 jongeren geslaagd voor alfabetisering en gestart met vakopleiding 
In de 8 dorpen van Katolo werden 67 
kwetsbare jonge vrouwen en meiden en 
43 jonge mannen en jongens en in de 5 
dorpen van Ivatama 23 meiden en jonge 
vrouwen en 12 jonge mannen en jongens 
geselecteerd voor een opleidingstraject. 
Het eerste onderdeel was alfabetisering; 
hiervoor slaagden 122 jongeren die 
vervolgens de opleiding voor kleermaker, 
timmerman, kapper of motormonteur 
volgden. Na een stage en het afleggen 
van een examen hebben 114 jongeren 
hun officiële certificaat behaald.  
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Het officiële examen is altijd spannend en de blijdschap groot bij het ontvangen van het diploma 

Eigen inkomen in totaal 23 gezamenlijke bedrijfjes 
Met de opgedane vakkennis en vaardigheden én de starterskits zijn zij in totaal 22 gezamenlijke 
bedrijfjes gestart:  
Katolo 
- 31 kleermakers in 8 naaiateliers 
- 28 kappers in 5 kapsalons 
- 17 monteurs 2 motorwerkplaatsen 
- 17 timmerlieden in 3 timmerwerkplaatsen. 
Ivatama 
- 22 kleermakers in 4 kapsalons 
- 7 timmerlieden in 1 kapsalon. 
 
De 8 jongeren die niet aan het examen konden 
deelnemen vanwege o.a. ziekte, werken ook mee 
in de bedrijfjes.  
Het streven is $3 per dag per persoon te 
verdienen, dat ligt (ruim) boven de grens van 
$1,90 voor extreme armoede en is voldoende voor 
eigen levensonderhoud en eten, medische zorg, 
kleding en scholing voor hun kinderen.  

  

Sparen en investeren 
De jongeren legden maandelijks spaargeld in dat wordt gebruikt voor kleine leningen voor de 
groepsleden waarmee ze investeringen voor hun bedrijf kunnen doen. Daarnaast gaat een deel van 
ingelegde geld naar de solidariteitskas waaruit kosten voor calamiteiten zoals ziekte worden betaald. 
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Vreedzaam samenleven en voorkomen besmettelijke ziektes 
Het succes van de jongeren is ook afhankelijk van de context van hun leefomgeving. Daarom zijn de 
13 dorpsgemeenschappen ook geholpen met het opzetten van vredesclubs en hun activiteiten.  

Bijna 8.000 mensen hebben 
deelgenomen aan in totaal ruim 350 
voorlichtingsbijeenkomsten over het 
bevorderen van vreedzaam samenleven 
en in het bijzonder over het voorkomen 
van huiselijk en seksueel geweld, van 
verslavingen aan alcohol, roken en drugs, 
en van besmettelijke ziektes. Daarnaast 
namen zij deel aan ruim 100 workshops 
over maatregelen tegen Covid-19 en 
Ebola. Zij hebben de opgedane kennis 
verder verspreid in hun gemeenschap.  

 
 

680 jongeren verbouwen eigen groenten 
In totaal kwamen 680 jonge mannen en vrouwen, jongens en meiden wekelijks bij elkaar in de 13 
vredesclubs. Zij kregen zij op locatie training in het verbouwen en oogsten van groenten als kool, 
wortelen, cassave, bonen en champignons en het fokken van cavia’s, een belangrijke bron van 
eiwitten voor de bevolking. De -snelle- verdiensten zijn voor de jongeren een welkome aanvulling op  
 

 
 



6 
 

 
hun bestaansmiddelen en voorkomen dat zij 
gewassen van het land stelen. Bij de oogst 
werden de producten verdeeld en verkocht. 
Ook hebben de jongeren tegen betaling 
werkzaamheden in de dorpen verricht. In 
totaal werd door hen bijna $3.000 ingelegd in 
de groepskassen. Net als bij de vaklieden 
wordt de inleg wordt gebruikt voor kleine 
kredieten waarmee mensen kunnen 
investeren in hun landbouw of bedrijfje. Een 
deel van de inleg wordt gebruikt voor kosten 
voor geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden 
van dorpsgenoten en hulp aan hoogbejaarden.  
 

Overige activiteiten rond onderlinge 
verbondenheid 

• Om de betrokkenheid van de dorpsgemeenschappen te vergroten werden de projecten 
officieel in het bijzijn van dorpsleiders, autoriteiten, jongeren en waar mogelijk hun ouders 
gelanceerd. 

• Tweedaagse train-de-trainer workshops voor vertegenwoordigers van de autoriteiten, 
dorpsleiders en bestuursleden van vredesclubs 

• Drukken en verspreiden van 4.000 folders over de verschillende onderwerpen rond 
mensenrechten, vreedzaam samenleven, voorkomen van ziektes en succesvol leiden van een 
bedrijfje 

• 28 radio-uitzendingen over het thema vredesbevordering. 

• Wedstrijd tussen de 9 vredesclubs met in totaal 277 deelnemers in Katolo en tussen de 4 
clubs met supporters met in totaal 254 deelnemers in Ivatama waarin de clubs vragen over 
thema's rond vredesbevordering moesten beantwoorden.  

• Oprichten van 2 jongeren voetbalteams: het 4U2 DEVELOP-team met 24 en het PHARUS-
team met 29 jonge spelers. Sinds hun oprichting in juli 2020 hebben ze in 2020 7 wedstrijden 
gespeeld, waaronder 2 uitwedstrijden.  Bij uitwedstrijden worden de twee teams 
samengevoegd tot één team door de beste spelers te selecteren. 

 
Impact 
Door onze integrale aanpak zijn jongeren gere-integreerd, verdienen zij hun eigen geld en hebben 
hun kinderen hebben een beter leven. Gespaard geld wordt geïnvesteerd in bedrijf en landbouw met 
positief effect voor de gemeenschap.  Conflicten en diefstallen van gewassen zijn afgenomen; boeren 
durven daardoor weer te investeren in hun bedrijf. Niemand is toegetreden tot een rebellengroep. 
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De jongeren en de dorpsgemeenschappen worden de komende jaren gevolgd zodat we ook op 
langere termijn weten welke positieve veranderingen hebben plaatsgevonden dankzij dit project. 

In hun mooiste kleding komen moeders en een enkele vader naar de diploma-uitreiking van hun dochter of zoon 

 
Voorkoming besmetting COVID-19 
Wij hebben via onze lokale partner 66 sessies over voorkoming van COVID-19 georganiseerd voor 
6.051 mensen in 975 huishoudens (van deelnemers vakopleiding, 2 trainers en 134 jonge leden van 
vredesclubs) in Katolo en Ivatama. Deelnemers kennen en respecteren de preventieve 
hygiënemaatregelen tegen COVID-19 dankzij de voorlichting en verstrekte middelen zoals zeep, 
watertonnen en thermometers.  
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Wie financierde waar en wat 
- Stichting Pharus € 30.000 voor vakopleiding voor ruim 90 jongeren en vreedzaam 

samenleven in 8 dorpen van Katolo 
- Wilde Ganzen € 5.408 en particuliere donaties € 5.408 voor vakopleiding voor ruim 35 

jongeren en vreedzaam samenleven in 5 dorpen van Ivatama. 
- Stichting Pharus €5.065 voor voorkoming en bestrijding COVID-19 in 8 dorpen van Katolo en 

6 van Ivatama 
- Wilde Ganzen €772,50 en particuliere donaties €772,50 voor voorkoming en bestrijding 

COVID-19 in 5 andere dorpen van Ivatama; totaal € 1.545. 
 

  

 

KAVIRA VAHAMULWA Aimerance: ik verdien nu geld voor het onderhoud van mijn kind en mijzelf  

Ik ben 21 jaar en moeder van een jongen. Ik heb geen vader meer. We zijn met 8 kinderen en ik ben het 
tweede meisje. Nadat onze vader stierf, ging ik op zoek naar iemand die voor me kon zorgen. Het was 
toen dat een bewaker op de boerderij me zwanger maakte; hij kreeg later ontslag en vluchtte naar een 
onbekende bestemming. Toen ik beviel, had ik niemand om de bevalling te betalen. Een maand later 
besloot het ziekenhuis de deken van mijn moeder af te pakken als betaling en kon ik het ziekenhuis 
verlaten. Ik hielp mijn moeder met klusjes op het land die bijna niets opleverden. Op een dag kwam het 

ACPDI-team vergezeld van ons dorpshoofd naar 
mijn huis om me te vertellen over alfabetiserings- 
en ambachtelijke opleidingen. Ik was blij en schreef 
me in voor de kleermakersopleiding. Deze opleiding 
was voor mij een kans om te ontsnappen aan 
werkloosheid en om samen met 5 andere 
ongehuwde moeders een naaiatelier op te zetten. 
Sinds de opening en het begin van ons werk heeft 
ieder van ons gemiddeld $ 43 per maand 
ontvangen, waardoor ik in het levensonderhoud 
van mijn kind en mijzelf kan voorzien. Ook hebben 
we ons spaarfonds opgezet voor onderhoud van 
ons werkmateriaal en sociale bijstand. Zelf kreeg ik 

geld voor medische zorg uit ons solidariteitsfonds. Ik ben heel blij dat ik kleermaker ben en weer 
respect in mijn gemeenschap heb. Ik bedank de organisatie ACPDI en de donoren omdat zij aan ons 
hebben gedacht voor dit project. 
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Resultaten 2014-2020 
 
4U2Develop heeft samen met de lokale organisatie ACPDI sinds de start in 2014 totaal 419 jongeren 
opgeleid voor een ambacht. Zij hebben in totaal 81 gezamenlijke bedrijfjes opgericht. Aan het eind van 2020 
waren nog 319 jongeren werkzaam in totaal 67 bedrijfjes. Een geweldig resultaat, mede gezien de context 
van Oost-Congo waar de afgelopen veel gewapende conflicten hebben gespeeld, natuurrampen veel 
hebben vernield en besmettelijke ziektes als Ebola hun tol eisten. 

Sinds 2014 zijn er 95 spaarkassen/solidariteitsfondsen opgezet waarvan er nog 83 operationeel zijn.  
De inleggelden worden gebruikt voor onderhoud en aankoop van materiaal in de bedrijfjes, voor 
calamiteiten (o.a. ziekte, overlijden, hulp aan ouderen) en voor kredieten t.b.v. investeringen. 

In de 63 dorpen waar wij werkten zijn in totaal 52 vredesclubs voor in totaal 2.375 jongeren opgericht; 42 
zijn nog operationeel en het aantal leden is toegenomen tot 2.734. De clubs komen gemiddeld 3 keer per 
week bij elkaar. 

548 lokale leiders en bestuursleden van de vredesclubs zijn getraind om voorlichting te geven over 
mensenrechten, voorkoming en oplossing van huiselijk en ander geweld en voorkomen van besmettelijke 
ziektes en verslavingen. Ook zijn ze getraind in het bemiddelen bij vreedzaam oplossen van conflicten. 

De projecten hebben werkgelegenheid geboden aan tientallen lokale medewerkers van ACPDI. 

Sinds 2014 is er een duidelijke afname van geweld te zien en worden conflicten worden vaker dan in het 
verleden vreedzaam opgelost met inbreng van de lokale leiders.  

 

Stichting 4U2develop helpt gemeenschappen en in het bijzonder kwetsbare jongeren zoals ex-kindsoldaten, 
tienermoeders, wezen en slachtoffers van huiselijk geweld in het arme oosten van Congo met 1-jarige 
vakopleidingen en het opzetten van eigen bedrijfjes. Hierdoor hebben zij zicht op een betere toekomst en 
kunnen zij in hun eigen levensonderhoud en dat van hun kinderen voorzien. 4U2develop werkt via de lokale 
organisatie ACPDI intensief samen met de dorpsleiders die ervoor zorgen dat de dorpsgemeenschappen 
nauw betrokken zijn bij alle activiteiten en dat datgene wordt gedaan waaraan de meeste behoefte is.  
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In de jaren 2014 – 2020 heeft 4U2Develop samen met de lokale organisatie en dankzij giften van particulieren 

en organisaties 419 jongeren kunnen opleiden tot kleermaker, timmerman, kapper of motormonteur (m/v); 

jongeren zoals o.a. ongehuwde moeders en wezen die anders geen kans maakten om in hun eigen 

levensonderhoud te voorzien.  

 

 

 


