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Jaarverslag projecten 2021                              
17 dorpen in Katolo en Kyambogho, Noord-Kivu, Democratische Republiek Congo. 
 

Resultaten: 

▪ 379 jongeren opgeleid en werkzaam in 66 collectieve bedrijfjes  
▪ Ruim 700 jongeren hebben geleerd eigen groenten te verbouwen of kleinvee te 

fokken 
▪ 570 bijeenkomsten georganiseerd over o.a. vreedzaam samenleven  
▪ 17 spaar- en solidariteitskassen opgericht voor investeringen en sociale bijstand 
▪ Aantal conflicten en diefstallen met 55% afgenomen 
▪ Ruim 100 kinderen van ongehuwde moeders officieel geregistreerd 
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Jaarverslag 2021: geplande resultaten behaald 

 
 
379 jongeren geslaagd voor alfabetisering en vakopleiding 
In 2021 hebben wij dankzij financiële ondersteuning van Stichting Pharus, Wilde Ganzen én  particulieren weer 
meer jongeren dan ooit kunnen helpen met opleidingen en werk. In de 11 dorpen van Katolo en 6 van 
Kyambogho werden 488  kwetsbare jonge vrouwen, meiden, jonge mannen en jongens geselecteerd voor een 

opleidingstraject. Na het 
alfabetiseringstraject konden de meesten 
de vakopleiding voor kleermaker, 
timmerman, kapper, kok, elektricien of 
motormonteur starten. Na een stage en 
het afleggen van een examen hebben 379 
jongeren hun officiële certificaat behaald. 
Zij hebben in totaal 66 gezamenlijke 
bedrijfjes 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.  

 
  
  
 
 
 
Het officiële examen is 
altijd spannend en de 
blijdschap groot bij het 
ontvangen van het 
diploma 
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Eigen inkomen in totaal 66 gezamenlijke bedrijfjes 
Met de opgedane vakkennis en vaardigheden én de starterskits zijn zij in totaal 66 gezamenlijke bedrijfjes 
gestart:  
 
Katolo                                                                                    Kambogho 
Kleermaker:   121 in   21 naaiateliers            Kleermaker:  23 in  4 naaiateliers 
Kapper:   116 in   15 kapsalons    Timmerman:  11 in 2 werkplaatsen 
Motoronderhoud:    37 in      6 werkplaatsen 
Timmerman:     38 in      8 werkplaatsen 
Kok:    21 in      5 restaurantjes        
Elektricien:    12 in      5 werkplaatsen 
 
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 al tijdens de opleiding maandelijks spaargeld in dat wordt gebruikt voor onderhoud en 
aanschaf materiaal en kleine leningen voor de groepsleden waarmee ze individuele investeringen kunnen 
doen. Daarnaast gaat een deel van ingelegde geld naar de solidariteitskas waaruit kosten voor calamiteiten 
zoals ziekte worden betaald. 
 
Nieuwe groep opgeleid door gemeenschap 
Een extra groep van 37 jongeren is gestart met een praktijkopleiding in 1 van de nieuwe bedrijfjes. De kosten, 
$2.200, worden door de jonge ambachtslieden opgebracht. Hiermee helpen ze anderen jongeren aan een 
betere toekomst. 
Tijdens hun opleiding leverden de trainees een bijdrage door te werken aan collectieve voorzieningen als een 
gemeenschapsgebouw, maaltijden voor kinderen, kleding voor festiviteiten etc. Zo geven de opgeleide 
ambachtslieden een deel van hun ondersteuning terug aan de gemeenschap. In 2022 zullen nog eens 110 
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jongeren starten met een vakopleiding in een van de 3 opleidingscentra; deze opleiding wordt bekostigd door 
ouders en de gemeenschap. 

 
Vreedzaam samenleven en voorkomen besmettelijke ziektes 
Het succes van de jongeren is ook afhankelijk van de context van hun leefomgeving. Daarom zijn de 17 
dorpsgemeenschappen ook geholpen met het opzetten van vredesclubs en hun activiteiten.  

 
 

 
Voorlichting en workshops 
In de 17 dorpen  werden int totaal ruim 570 voorlichtingsbijeenkomsten en workshops georganiseerd voor 
lokale leiders, jongeren, trainers, andere dorpelingen 
Thema’s van de bijeenkomsten:  
• handhaven van vrede en vreedzaam oplossen van conflicten  
• strijd tegen HIV/AIDS 
• voorkoming alcohol- en drugsverslaving 
• mensenrechten 
• bestrijden van seksueel geweld 
• voorkomen van besmettelijke ziekte 
Om nog meer mensen te bereiken werd ook in 24 radio-uitzendingen die in alle dorpen te beluisteren zijn 
aandacht besteed aan de onderwerpen voor vreedzaam samenleven en voorkomen van besmettelijke ziektes. 
 

700 jongeren verbouwen eigen groenten 
In totaal kwamen 700 jonge mannen en vrouwen, jongens en meiden wekelijks 
bij elkaar in de 17 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  
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. Net als bij de 
ambachtslieden lieden wordt de inleg 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.  
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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 folders over de verschillende onderwerpen rond mensenrechten, vreedzaam 
samenleven, voorkomen van ziektes en succesvol leiden van een bedrijfje 

• 24 radio-uitzendingen over het thema vredesbevordering. 

• Wedstrijd tussen de leden van de verschillende vredesclubs waarin de clubs vragen over thema's rond 
vredesbevordering moesten beantwoorden.  

• 106 jongeren (55 meiden en 51 jongens) zijn geselecteerd voor 1 van de voetbalteams (Peace Pharus 
en Light 4U2Develop) of het volleybal team (Club Pharus en Club 4U2develop). Inmiddels hebben zij in 
totaal 23 wedstrijden gespeeld en is een selectieteam opgericht dat zal spelen tegen andere regio’s.. 
Deze activiteiten dragen bij aan plezier voor spelers en publiek, onderlinge verbondenheid en re- 
integratie van de jongeren.  

• 3 opleidingshangars werden gebouwd. De grond werd beschikbaar gesteld door de gemeenschap, 
overdrachtskosten en een deel van het benodigde hout werden ook door hen betaald. De hangars 
worden gebruikt voor de opleidingen en -tegen een vergoeding- voor andere dorpsactiviteiten. De 
jongeren zijn er trots op dat de gemeenschap vertrouwen in hen heeft en dat op deze manier laat 
blijken. De gemeenschap gaat deze trainingscentra nu zelf beheren met hulp van ACPDI. 
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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.   
 
Het totaal aantal conflicten is in de 17 dorpen is met 55% verminderd. 70 % van de conflicten werd vreedzaam 
opgelost door de gemeenschap zelf. Voorheen werd 70% van de conflicten voorgelegd aan de justitiële 
autoriteiten. Nu worden alleen de echt strafbare feiten zoals seksueel geweld, plunderingen, 
(gewapende)overvallen overgedragen aan justitie. Uit observaties blijkt dat het gedrag van de deelnemende 
jongeren is veranderd met positieve effecten voor de samenleving; het aantal door hen veroorzaakte 
conflicten nam ook aanzienlijk af. 
Boeren krijgen hierdoor weer vertrouwen in een betere oogst en gaan weer investeren.  
 
 
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. 
 

Voorkoming besmettelijke ziektes 
Voorlichting over besmettelijke ziektes als COVID-19, ebola en HIV-aids is integraal onderdeel van het 
programma.  
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Goed bestuur 
Autoriteiten en dorpsleiders zijn actief betrokken bij bewustwording vredesopbouw 

• Maandelijkse sociale dialoog met jonge vertegenwoordigers uit de 17 dorpen over 
ontwikkelingsproblemen. Follw-up met aanbevelingen 

• De jonge leden van de vredesclubs zijn ambassadeurs voor betrokkenheid bij gemeenschapswerk, 
conflictbeheersing en -oplossing, mensenrechten en voorkomen van verslavingen. 

• De jonge leden van de vredesclubs delen wekelijks 5-10 veiligheidswaarschuwingen met de 
autoriteiten. Daarnaast waarschuwen zij autoriteiten bij vermoedens van incidenten. 

• Het project bood werkgelegenheid aan ruim 40 lokale mensen. 

 
Wie financierde waar en wat in 2021 

- Stichting Pharus € 96.498 (plus  €3.580 lokale bijdrage) voor vakopleiding 345 jongeren en vreedzaam 
samenleven in 11 dorpen van Katolo 

- Particuliere giften € 7.160 en Wilde Ganzen € 3.580 plus € 700 lokale bijdrage voor vakopleiding 34 
jongeren en vreedzaam samenleven in 6 dorpen van Kyambogho. 

 

Resultaten 2014-2021 

4U2Develop heeft samen met de lokale organisatie ACPDI en de dorpsgemeenschappen sinds de start in 2014 
totaal 800 jongeren opgeleid voor een ambacht. Zij hebben in totaal 147 gezamenlijke bedrijfjes opgericht. 
Aan het eind van 2021 waren nog 740 jongeren werkzaam in 162 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 188 spaarkassen/solidariteitsfondsen opgezet en waarvan in 2021 nog 155 operationeel.  
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 elk van de 69 dorpen waar wij werkten sinds 2014 is een vredesclub opgericht met in 2021 3.600 jonge 
leden; dit aantal is sinds de oprichting gestegen omdat jongeren zich nog aansluiten na afloop van het 1-jarig 
project. Het aantal clubs is gedaald naar 58. De clubs komen gemiddeld 3 keer per week bij elkaar. 

750 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.  

                   

In de jaren 2014 – 2021 heeft 4U2Develop samen met de lokale organisatie en dankzij giften van particulieren en 

organisaties meer dan 800 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.  
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Getuigenissen 

Mijn naam is KAVIRA MASTAKI Noëlla, ik kom uit een gezin van 8 kinderen waarvan ik de vijfde dochter ben. Ik 

ben 20 jaar. Mijn familie leeft van de landbouw. Toen ik 10 was kreeg mijn vader een ongeluk dat hij heeft 

overleefd, maar hij was zwaargewond waardoor hij geen landbouwactiviteiten meer kon uitoefenen. Mijn 

ouders konden het schoolgeld niet meer betalen dus ik moest van school af. Ik ging mijn moeder helpen op het 

veld. Omdat we heel weinig inkomsten hadden had mijn moeder 

alleen geld voor voedsel maar niet voor andere dingen zoals 

kleding en zeep.  We werden uitgelachten in het dorp vanwege 

onze armoedige uiterlijk.  

Op een dag hoorde ik dat er een betrouwbare organisatie ACPDI 

is die werkloze en gemarginaliseerde jongeren selecteert voor 

een opleiding in alfabetisering en een ambacht. Ik koos voor 

kleermaken en nu heb ik de opleiding afgerond met voor het 

examen een ruime 8. Ik begin geld te verdienen in mijn dorp 

samen met 4 anderen in een collectieve werkplaats. Ik zal niet stoppen met het bedanken van de ACPDI-

organisatie die ons deze geweldige kans heeft gegeven en ook een grote dank aan haar verschillende partners 

4U2 DEVELOP en WILDE GANZEN die deze activiteiten mogelijk maken.  

Haar moeder is trots op haar dochter die een echte naaister is geworden: "... de laatste tijd vertel ik mezelf 

steeds dat ik nu een kind van grote waarde heb. Heel erg bedankt”. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

MBUSA HIVAMBA Shadrack 

Ik ben een werkeloze jongen. Ik woon thuis bij mijn moeder en mijn 2 zusjes. Mijn grote broer heeft 

het huis verlaten, ik weet niet waar hij is. Mijn vader stierf 7 jaar geleden.  

Toen mijn vader stierf, maakten zijn broers ruzie met mijn moeder en wilden ze hun deel van het 

kleine bezit hebben dat mijn vader en moeder hadden verworven. Nadat ze bijna alles wat van ons 

was hadden verkocht, lieten ze ons alleen het kleine perceel achter waar we wonen en zeiden ze dat 

we hier zouden moeten opgroeien. 

Mijn moeder verdient tijdens de oogst amper $ 35 

per maand om ons te onderhouden. 

Omdat ik bezorgd was om mijn moeder en zusjes 

zocht ik naar werk maar het was lastig om dat te 

vinden want ik kon niet lezen of schrijven. Dit is de 

reden waarom op een dag het hoofd van ons dorp 

met het ACPDI-team naar ons toe kwam met de 

vraag of ik me wilde inschrijven voor de opleiding 

van timmerman. Dat wilde ik graag. Ik zag dat dit 

een kans voor mij was. Tegenwoordig ben ik geen 

analfabeet meer en heb ik de timmeropleiding afgerond. Ik kan al  meubels in elkaar zetten, zoals 

tafels, stoelen met rugleuningen, bedden en ik kan raamkozijnen en deuren maken. Op 30 

september heb ik mijn getuigschrift van vakbekwaamheid timmeren behaald en in oktober ben ik 

met een paar anderen mijn werkplaats gestart. Straks verdien ik mijn eigen geld en lever ik een 

bijdrage aan het huishouden van mijn moeder en 2 zusjes. Ik dank op een speciale manier de donor 

STICHTING PHARUS die samenwerkt met stichting 4U2Develop voor hun steun. 


