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Stichting 4u2develop ondersteunt kwetsbare 

jongeren en vooral vrouwen en meisjes in 

ontwikkelingslanden bij het verkrijgen van een 

eigen inkomen en respect in de gemeenschap.

Onze visie: duurzame ontwikkeling wordt het 

beste bereikt door het verlenen van ondersteuning 

aan een lokaal initiatief (programma, project of 

activiteit) van een (dorps)gemeenschap in een 

ontwikkelingsland, uitgevoerd door lokale 

partners. Wij zien met name inkomensverbetering 

als belangrijke (economische) motor en basis om 
te komen tot de gewenste zelfredzaamheid.

We gaan ervan uit dat:

• een lokale gemeenschap zichzelf verantwoordelijk voelt 

voor het bereiken van eigen doelen 

• men zichzelf lokaal organiseert

• vrouwen een gelijkwaardige stem hebben in besluiten

• mensen geïnspireerd en betrokken zijn en een 

ondernemende en lerende houding hebben.

Steun is altijd tijdelijk en kan naast financiële steun ook 

gericht zijn op het inbrengen van kennis en ervaring voor 

lokale capaciteitsopbouw (twee pijlers).



Democratische Republiek Congo

Hoofdstad: Kinshasa

Aantal inwoners: 87 miljoen

Levensverwachting: 61 jaar

Congo = 69 maal Nederland

Provincie Noord-Kivu

Projectgebied



Context Noord-Kivu

• geografisch groot en dichtbevolkt gebied

• 71% van de bevolking is jonger dan 30 jaar

• fragiel, terugkerende conflicten, rebellen actief

• veel ontheemden vanuit de grote steden

• agrarisch gebied en hoog % analfabetisme

• slechte oogsten

• veel jongeren zijn slachtoffer en dader bij diefstal, 

geweld of misbruik; risico voor cohesie binnen de 

gemeenschap 

• 71% leeft onder de armoedegrens ($ 1,25 per dag)

• geen sociale zekerheid

• 6,5 % van de baby’s sterft onder de 1 jaar door 

ondervoeding en ziektes (Nederland 0,35%)

• DR Congo heeft het hoogst aantal tienermoeders ter 

wereld; tussen 15 – 19 jaar heeft één op de vijf 

tienermeiden een kind.



Resultaten sinds 2014

Vanaf 2014 hebben wij tot nu toe elk jaar groepen kwetsbare jongeren 

in Noord-Kivu in het oosten van de Democratische Republiek Congo op 

weg geholpen naar zelfredzaamheid. Velen zijn halfwees, ex-

kindsoldaat en analfabeet die

leven in grote armoede en die een verleden kennen van jarenlang 

oorlog en geweld met vaak traumatische ervaringen. 

Door het leren van een vak (kapper, kleermaker, kok, electricien, 

timmerman en motormonteur v/m )en sociale vaardigheden kregen al 

honderden jongeren zicht op een betere toekomst met eigen inkomsten 

en respect voor elkaar.

Onze lokale partner ACPDI verzorgt de uitvoering en monitoring met 

uitstekende en gedetailleerde voortgangrapportages. Onze aanpak 

blijkt een beproefd, gewaardeerd en duurzaam concept.

Sinds 2014:

• monitoren wij de actuele situatie

• zijn 1.200 kwetsbare jongeren opgeleid en gestart 

met gezamenlijk bedrijfje; toch is dit een relatief een 

klein % van alle kwetsbare jongeren in deze regio

• bestaat 68% van de bedrijfjes nog steeds; dit 

percentage is over de laatste 4 jaren nog hoger

• zijn de individuele inkomsten van €15 bij de start 

naar €75 per maand gestegen.



Gedroomde situatie 2025 

De projecten voor kwetsbare jongeren in 120 dorpen hebben 

gediend als vliegwiel voor een duidelijke opleving van de 

lokale economie en vreedzame ontwikkeling van de regio

• Kwetsbare jongeren hebben voldoende eigen inkomen dankzij 

hun ambachtelijke bedrijfje of hun landbouwactiviteiten

• Kinderen hebben voldoende en goed te eten; sterfte door 

ondervoeding en ziektes is aanzienlijk afgenomen

• Het aantal conflicten is nihil en de conflicten die er zijn worden 

zoveel mogelijk op dorpsniveau opgelost

• Boeren hebben vertrouwen in de landbouw; hun productiviteit 

is aanzienlijk toegenomen

• Spaar- en kredietgroepen zijn geprofessionaliseerd en zorgen 

voor investeringen in en modernisering van bedrijfjes

• De jonge ambachtslieden zijn trots op hun moderne 

gereedschap en producten en sporen anderen aan ook hun 

eigen inkomen te verdienen; zij trainen andere jongeren

• Autoriteiten steunen waar mogelijk initiatieven en 

ontwikkelplannen komen tot stand met inbreng van jongeren en 

vrouwen 

• Er is voldoende geld binnen de gemeenschap om verdere 

ontwikkeling te bekostigen en ook de overheid levert een 

bijdrage.

Hoofddoelen:

1. Kwetsbare jongeren 

sociaaleconomisch 

geïntegreerd in hun dorpen

2. Houding gemeenschap 

vreedzaam samenleven positief 

veranderd



Voorwaarden om de droom waar te maken 

• Kwetsbare jongeren worden geholpen een zinvol bestaan 

binnen de gemeenschap op te bouwen en hun eigen 

inkomen te verdienen 

• jongeren leren omgaan met en investeren van verdiend 

geld

• extra aandacht voor ongehuwde moeders en hun 

kinderen

• dorpsgemeenschappen wordt geleerd activiteiten te 

organiseren om vreedzaam samen te leven en om te zien 

naar elkaar

• dorpsgemeenschappen worden geholpen om 

vrijetijd/sport activiteiten op te zetten voor jongeren

• dorpsgemeenschappen leren waar mogelijk zélf  

conflicten op te lossen

• mensen leren wat hun rechten (en plichten) zijn 

• mensen weten hoe ze besmettelijke ziektes en 

verslavingen kunnen voorkomen

• autoriteiten en lokale leiders zijn betrokken en nemen hun 

verantwoordelijkheid



Beoogde resultaten ambachtslieden 2025

• Ruim 2.800 jongeren (20% van het totaal aantal werkloze 

jongeren in het gebied) hebben leren lezen, schrijven en 

rekenen en een ambachtelijk vak geleerd

• 2.800 jongeren zijn in totaal 560 ambachtelijke bedrijfjes 

gestart (gemiddeld 5 ambachtslieden in 1 bedrijfje)

• 560 bedrijfjes zijn wettelijk erkend en de autoriteiten zien 

hen als voorbeeld voor jongeren in andere districten

• 2.800 jongeren van wie ruim 1.000 ongehuwde moeders 

kunnen in de eigen basisbehoeften voorzien (voedsel, 

kleding, huisvesting, medische zorg, et cetera)

• Kinderen van de ongehuwde moeders krijgen minimaal 

twee evenwichtige maaltijden per dag. De ondervoeding is 

teruggelopen van 35% naar 15%.

• 85% van de kinderen van de ongehuwde moeders 

ontvangen hetzelfde onderwijs als de andere kinderen 

dankzij het feit dat hun moeders de schoolkosten kunnen 

betalen 

• 70% van de bedrijfjes bestaat na 5 jaar nog steeds



Beoogde resultaten ambachtslieden -vervolg-

• de ambachtslieden hebben in totaal 560 

solidariteitskassen ingesteld voor sparen en lenen én 

voor calamiteiten. Hiermee kunnen machines worden 

onderhouden en modern (elektrisch) gereedschap 

worden aangeschaft

• een deel van de bedrijfjes dient als opleidingscentrum 

voor andere jongeren die nu niet bij het project 

betrokken zijn

• de ambachtslieden wisselen en delen professionele 

ervaringen en organiseren ook 

capaciteitsopbouwsessies over nieuwe modellen, 

gebruik van nieuwe machines en internalisering van 

nieuwe technieken.



Vreedzaam samenleven

• 8.000 (andere) jongeren uit 120 dorpen krijgen 

voorlichting over en training in 

➢ vreedzaam samenleven

➢ mensenrechten

➢ goed bestuur

➢ voorkomen van besmettelijke ziektes en 

verslavingen

➢ agri-business (groente en kleinvee)

➢ opzetten van een spaarkas

• dorpsleiders en overige leden van de 120 

gemeenschappen nemen deel aan 

bijeenkomsten over vreedzaam samenleven

• een deel van hen wordt getraind om zelf 

trainingen voor dorpsgenoten te geven

• dorpsgenoten zijn betrokken en leveren zelf 

een financiële of andere bijdrage aan de 

projecten

• Alle activiteiten sluiten aan bij de 

ontwikkelingsstrategie van de regionale 

autoriteiten.



Beoogde resultaten vredesclubs -vervolg-

• De 2.500 jonge ambachtslieden en 8.000 jonge leden van de 120 

vredesclubs hebben hun houding ten aanzien van vreedzaam samenleven 

positief veranderd dankzij bijeenkomsten en radio-uitzendingen.

• 8.000 jongeren hebben geleerd snel groeiende gewassen te telen of 

kleinvee te fokken en verdienen daar een klein inkomen mee.

• 8.000 jongeren beheren in totaal 120 spaarkassen; een deel van het 

ingelegde geld wordt verstrekt als lening aan de leden t.b.v. investering in 

kleine handelsactiviteiten. Een ander deel is bedoeld voor bekostigen van 

calamiteiten van de leden. 

• het aantal conflicten veroorzaakt door werkelozen jongeren is aanzienlijk 

verminderd: 

➢ conflicten met betrekking tot ongehuwde moeders en hun 

gezinsleden van 41% naar 15%

➢ diefstallen van dieren, gewassen en marktgoederen van 37% naar 

17%

➢ conflicten om land van 15% naar 5% 

➢ plunderingen en seksueel geweld van 5% naar 3%.

• boeren durven hierdoor weer te investeren in hun landbouw.

• lidmaatschap van gewapende groepen en rebellengroeperingen 

teruggebracht van 5% naar 2%.



Beoogde resultaten vredesclubs -vervolg-

• 67% van de conflicten wordt vreedzaam opgelost 

door 120 lokale commissies voor conflictoplossing, 

verspreid over de 120 dorpen  (autoriteiten, lokale 

leiders en jonge leden vredesclubs). 

• 33% overblijvende conflicten worden overgedragen 

aan de justitiële autoriteiten naargelang de ernst van 

het gepleegde delict (vooral strafrechtelijk).

• 22 sportteams (12 teams voor jongens en 10 teams 

voor meisjes) zijn officieel erkend door de bevoegde 

overheidsdiensten. 

• de 22 teams zijn de trots van de hele gemeenschap. 

Het geeft de jongeren een gevoel van 

zelfvertrouwen. Na elke training (2x per week) wordt 

gedurende een half uur aandacht gegeven aan 

vrede bevorderende onderwerpen.

• de 22 sportteams hebben elk hun eigen 

solidariteitsfonds en een spaar- en kredietgroep.



Betrokkenheid autoriteiten

• de voorheen ongeïnteresseerde autoriteiten zijn nauw 

betrokken bij de initiatieven van de jonge ambachtslieden 

en leden van vredesclubs; zij zien de opgeleide jongeren 

als voorbeeld voor jongeren in andere districten. 

• de autoriteiten houden rekening met de behoeften van 

jongeren en vrouwen en betrekken hen bij de plannings-

en evaluatievergaderingen en bij het opstellen en 

uitvoeren van lokale ontwikkelingsplannen.

• de 8.000 jonge leden van 120 vredesclubs  geven 

veiligheidswaarschuwingen aan lokale autoriteiten tijdens 

de wekelijkse veiligheidsvergadering en dagelijks indien 

nodig voor dringende vroege waarschuwingen voor 

beveiligingsincidenten. 

• sociale dialogen worden twee keer per jaar  

georganiseerd als een kader voor de beoordeling en het 

herstel van bepaalde zaken die het proces van vredes 

bevordering in de gemeenschap kunnen verstoren.



Uitvoeringsorganisatie ACPDI 

ACPDI is een betrouwbare partner die zich houdt aan de afspraken 

voor uitvoering en plannen en rapporten tijdig aanlevert. Plannen en 

rapporten zijn zeer gedetailleerd. De communicatie met ACPDI is 

goed.

De projecten worden uitgevoerd door lokale mensen in dienst van 

de regionale NGO ACPDI. Daardoor zijn ook  zij verzekerd van een 

inkomen; dit is een bijkomend mooi resultaat want ook zij besteden 

het geld weer in de lokale economie en kunnen hun kinderen een 

goede opleiding geven. Het gaat om plm. 40 medewerkers per jaar 

van wie ongeveer de helft vrouw.



Samengevat: elk dorp na 1 jaar autonoom door leren en ervaring

• kwetsbare jongeren voorzien grotendeels in eigen levensonderhoud en dat van hun kinderen 

• bewustwording en kennis voorkoming en vreedzaam oplossen conflicten → minder conflicten 

• zingeving ‘extra’ jongeren bevorderd → minder diefstal, vergroot sociale cohesie 

• inleg in solidariteitskas bedoeld voor kosten bij ziekte, overlijden → minder honger en vergroot gemeenschapszin 

• gezamenlijk sparen → mogelijkheden om te investeren in de eigen business

• autoriteiten en lokale leiders voelen zich mede-eigenaar → continue en duurzame ontwikkeling

• de bevolking levert zelf een bijdrage in de vorm van grond, bouw, organisatie etc.  



Wilde Ganzen verdubbelt uw bijdrage !

4U2develop kan deze projecten natuurlijk alleen maar realiseren met financiële 

bijdragen van anderen. Dankzij de stichting Pharus, particuliere donateurs en 

Wilde Ganzen hebben wij de afgelopen jaren al veel jongeren kunnen helpen. 

Maar er zijn nog duizenden andere kwetsbare jongeren in dit gebied die ook 

graag hun eigen geld zouden willen verdienen. Nieuwe giften zijn daarom heel erg 

welkom.

Wilde Ganzen verhoogt de giften van particulieren in 2023 met 100%. Uw 

gedoneerde €1,00 wordt op die manier €2,00 waard!

Met een bedrag van bijvoorbeeld €10.000 totaal kunnen wij elk jaar 30 kwetsbare 

jongeren opleiden tot kapper of timmerman (v/m) en worden 6 bedrijfjes opgericht 

waarmee de ambachtslieden hun eigen inkomen gaan verdienen. Daarnaast 

krijgen 140 jongeren training in landbouwtechnieken, fokken van kleinvee, micro-

kredieten en hoe bij te dragen aan vrede in hun dorpen.



Jongeren aan het woord

KAKULE KASORO Augustin, 25 jaar en wees
Mijn ouders werden gedood door de FDRR-rebellen in 2001 in Ruthsuru-gebied. Ik groeide op bij een oom, werkte ’s 
ochtends voor hem op het veld en hoedde schapen in de middag. Ik had geen ander werk en verdiende geen geld. Van 
2013-2017 was ik aangesloten bij een gewapende groep maar ik vluchtte naar huis vanwege hevige gevechten tegen de 
FARDC-soldaten. Ik verdiende wat geld als landarbeider maar dit was niet genoeg om van te leven; ik was behoorlijk 
moedeloos. Ik was heel blij toen ik hoorde van dit project; ik zag hierin een kans voor mezelf en ik koos voor het 
motoronderhoud. Nu kan ik al veel motorstoringen opsporen en repareren. Ik ben niet langer zo afhankelijk van mijn 
voogden om in sommige van mijn behoeften te voorzien, zoals het eten, ondergoed, zeep, schoenen en ik ben een 
werkplaats begonnen met een aantal anderen. Dit is een garantie voor mijn vermogen om voor mezelf te zorgen en hoop 
op een betere toekomst. Ik bedank alle organisaties die wanhopige jongeren zoals ik de kans bieden om een opleiding te 
volgen en eigen inkomsten te verdienen

KAVUGHO KIBWANA Gismine, 24 jaar, 2 kinderen
Ik had geen middelen om in mijn eigen onderhoud te voorzien en toen een jongen mij zeep en andere dingen beloofde 
liet ik me zwanger maken. Ik ging niet naar school, ik deed wat werk op het land van mijn ouders. Gelukkig werd ik 
geselecteerd voor het project dat in onze Kimbulu-gemeenschap loopt en koos ik voor de knip- en naaisector. Twee 
maanden alfabetisering gericht op ambachtelijke beroepen stelde me in staat om te leren lezen, berekenen en schrijven 
in het Swahili en ik ook eenvoudige berekeningen uitvoeren. Wat me gelukkiger en hoopvol maakt, is dat ik net mijn 
opleiding in heb afgerond en nu al mooie  kunstwerken van kleding kan maken. Ik weet zeker dat dit mijn gevoel van 
eigenwaarde vergroot en mijn hoop op een veelbelovende toekomst herstelt. Ik juich de komst van dit project voor 
jonge werklozen toe omdat mijn leven en dat van mijn collega's zo veranderd is. Met 3 vriendinnen hebben we ons eigen 
knip- en naaiatelier in ons dorp geopend. Ik dank ACPDI en haar partners hartelijk voor het doorbreken van onze 
toestand van werkloosheid en nietsdoen.



KAMBALE MBUSA DALMON, 22 jaar: “Mijn droom kwam uit”
Ik ben de oudste van 6 kinderen en mijn vader overleed toen ik 14 was. In de 2e klas van de 
basisschool ging ik mijn moeder helpen met het werk op het land en verliet ik de school. Als 
puber ging ik met vrienden werken als sjouwer in de houtexploitatie waarmee ik 7 cent per 
vracht verdiende. Het transport gebeurde op het hoofd. Het was vaak moeilijk om 10 vrachten 
per dag te verplaatsen. Om de vermoeidheid te verdrijven, moesten we de " Bangi " (hasj) 
nemen. Ik raakte verslaafd en had zware mentale klachten, zo erg zelfs dat de gelovigen van de 
kerk van mijn moeder me voor verzorging naar Mulo brachten. Vorig jaar keerde ik genezen 
terug naar ons dorp maar oude vrienden zagen me nog steeds als ‘gek’. Ik wilde ons dorp weer 
verlaten maar gelukkig werd ik begin dit jaar geselecteerd voor de opleiding. Het was voor mij 
een droom die waar werd want ik had altijd een ambacht willen leren. Ik wilde graag elektricien 
worden omdat er heel weinig van zijn. Dankzij de opleiding kan ik al een huishoudelijke 
installatie aanbrengen en ben ik nu erkend als elektricien. Wij gaan naar de klanten toe en soms 
werken we in een team, afhankelijk van de omvang van het werk. Ik kan nu een eerlijk inkomen 
verdienen en ik word met respect behandeld. Ik wil iedereen bedanken die dit voor mij heeft 
mogelijk gemaakt.

KAVUGHO NZAMA DASSISE, 20 jaar: “Ik verdien nu geld na mijn opleiding tot kok”
Ik heb 4 broers en 4 zussen en ik ben single. Mijn ouders waren door de oorlog verdreven en we  
leefden van landbouw voor eigen gebruik en landarbeid om in de voedselbehoeften van het gezin 
te voorzien. Ik ben niet naar school geweest want daar was geen geld voor; alleen mijn broers 
konden naar school. Ik ging bij mijn tante wonen. Toen ik 16 was kwam ik weer thuis om voor 
mijn moeder te zorgen die meer dan 4 maanden ziek was. Als landarbeider verdiende ik bijna 
niets. Ik had financiële problemen, ik walgde omdat ik niet dit ellendige leven wilde leiden. Ik 
dacht dat dit een van de gevolgen was van analfabeet zijn, ik heb veel kansen op werk heb gemist 
omdat ik niet kon lezen of schrijven. Ik had vaak de ambitie om een vak te leren om de financiële 
situatie van mijzelf en die van mijn familie te verbeteren maar we hadden geen geld voor een 
opleiding . Op een dag kwam het ACPDI-team met ons dorpshoofd naar ons om te praten over de 
opleidingen voor ambachtslieden. Ik was dolblij en schreef me in voor de koksopleiding. Deze 
opleiding was voor mij een kans om aan de werkloosheid te ontsnappen. Na de opleiding heb ik 
met 4 vriendinnen dit restaurant geopend. In de eerste 2 weken na de opening heeft ieder van 
ons gemiddeld $23 ontvangen. Het helpt me om mezelf en mijn ouders te onderhouden. We 
hebben ook een spaarkas opgericht voor betaling van huur en materiaal voor ons restaurant en 
voor sociale bijstand. Ik ben erg blij dat ik op weg ben naar zelfzorg en weer respect heb in mijn 
gemeenschap. Ik wil de ACPDI-organisatie en de donateurs bedanken dat ze aan ons hebben 
gedacht voor dit project.





Namens alle 

betrokkenen bij het 

project 

hartelijk dank voor jullie 

aandacht!

Meer informatie? 
Mail: info@4u2develop.nl
Website: https://4u2develop.nl
Triodosbank te Zeist NL63 TRIO 0390 5327 38
ANBI-status RSIN 8507.04.558
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