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“Speerpunt van de organisatie 

is armoedebestrijding in de 

Democratische Republiek Congo.”

“Onderwijs is het 

meest machtige wapen 

om de wereld mee te 

verbeteren.” 

- Nelson Mandela
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SPEERPUNT VAN DE ORGANISATIE

Sinds Congo in 1960 onafhankelijk werd, beleefde het 

land de ene crisis na de andere: interetnische oorlogen, 

afscheidingsoorlogen, opstanden, de overhaaste 

‘congolisering’ van de bedrijven en plunderingen door 

het hele land. De ontwikkelingshulp werd gedurende 

tien jaar afgeschaft en niet zo lang geleden, in 

1996, vond er gedurende zes jaar een van de meest 

bloedigste aanvalsoorlogen plaats die het leven kostte 

aan honderdduizenden mensen en waarvoor duizenden 

kindsoldaten werden gerekruteerd. Die cyclische en 

veelvormige crisissen hebben het land verwoest, de 

economie aangetast en de staat vernietigd. De DRC 

is een van de armste landen van de wereld ondanks 

de rijkdom aan grondstoffen, zoals coltan dat in het 

oosten van Congo te vinden is. 

Er is geen sociale zekerheid in Congo. Werklozen, 

ongehuwde moeders, weduwes, gescheiden en oudere 

mensen zijn onbemiddeld; geesteszieken en veel 

kinderen worden in de steek gelaten. Steeds meer 

Congolezen zoeken hun toevlucht tot religieuze sektes 

omdat ze in een nog nooit geziene ellende en armoede 

moeten leven. Ze voelen zich machteloos en kunnen 

niet aanvaarden dat ze hun verantwoordelijkheden 

niet kunnen opnemen. De meest rampzalige gevolgen 

van die crisis zijn: een moeilijk dagelijks leven, het 

uiteenvallen van de gezinskern en de vernietiging van 

het onderwijssysteem.

Veel wijken in Kinshasa en hoofdsteden van de 

provincies zijn gegroeid door ongeplande uitbreidingen 

en vormen een somber tafereel. Er is een massa 

krotten, in het wilde weg gebouwd zonder enig besef 

van stadsplanning of voorafgaand onderzoek over de 

ondergrond. In het regenseizoen gebeuren er talloze 

drama’s. Huizen komen helemaal onder water te staan, 

mensen en vooral kinderen verdrinken en bezittingen 

raken verloren. Meer dan 60% van de families, die 

gemiddeld uit acht personen bestaan, woont op straat 

in lemen huisjes die uit een of twee kamers bestaan, 

zonder elektriciteit, stromend water of riolering. 

In Congo gebruikt 63% van de gezinnen niet bedekte 

toiletten en heeft 18,1% van de gezinnen zelfs geen 

toiletten. Huisvuil wordt niet voldoende opgeruimd. 

Ongeveer 67% van de Congolese gezinnen gooit het 

huisvuil gewoon buiten, de rest verbrandt het (14,4%), 

begraaft het (28,2%) of dumpt het in waterlopen 

(2,8%).

Al die elementen samen zorgen ervoor dat het grootste 

deel van de Congolese bevolking in een ongezonde 

omgeving leeft die vervuild is door een opeenstapeling 

van huisvuil en dus drager en verspreider van kiemen 

en parasitoses is. Die leiden tot meningitis, cholera, 

malaria, tuberculose, maagdarmontsteking, schurft, 

buiktyfus en tot het opduiken van sommige uitgeroeide 

ziektes.  (Bron: congoforum.be) 

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 Centraal-Afrikaanse 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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BOUW VAN ONZE BASISSCHOOL ‘LA SOURCE DE GRÂCE’  (VOOR)

BOUW VAN ONZE BASISSCHOOL ‘LA SOURCE DE GRÂCE’  (NA)

ONTWERP VOOR NIEUW  GEBOUW DIE WIJ WILLEN BOUWEN IN DE TOEKOMST

HHA heeft vorig jaar geld ingezameld voor het bouwen 
van het 3e lokaal van de basischool ‘LA SOURCE DE 
GRÂCE.’ Dat is inmiddels gebeurt. En wij zijn dolblij 

met de resultaten.

Met het nieuwe 3e lokaal kunnen 150 leerlingen 
genieten van een betere educatie

Er is een uniek leertraject 
voor zes niveaus. Voor elk 
niveau is een apart lokaal 

waar de leerlingen les 
krijgen. Daarom willen wij 

een nieuw gebouw.



BOUWEN VAN SANITAIR

Met de donaties hebben wij het sanitair van de 
kinderen en de docenten kunnen veranderen. Met 
deze foto’s kumt u het verschil zien van het oude 

en het nieuwe sanitair.
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Foto’s voor verbouwing

Foto’s na de verbouwing



OPSTARTEN VAN EEN VISKWEKERIJ  
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Wij hebben besloten te proberen om minder afhankelijk te zijn van  

de donaties die wij ontvangen. Ons plan is om een viskwekerij te 

starten. Wij willen graag kinderen helpen en daarom starten wij 

deze viskwekerij op om kinderen te voorzien van voedsel.

Zoals u op de foto kan zien zijn wij druk bezig met de 

viskwekwerij om de extra productie op de markt te verkopen en de 

werkeloosheid te bestreiden
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Om de kinderen een goede educatie te geven zullen wij hun schoolmateriaal blijven 
aanbieden. Het schoolmateriaal wordt ingezameld doormiddel van donaties uit Nederland. 
Scholen en famalies bieden gratis hun boeken aan zodat wij deze congolese kunnen helpen.

HHA betaalt regelmatig het schoolgeld voor 

arme kinderen waarvan de ouders de kosten van 

onderwijs voor hun kinderen niet kunnen betalen. 

We hebben ten minste dertig kinderen voor wie 

wij het schoolgeld betalen. Deze kinderen kunnen 

anders nooit naar school gaan omdat zij afkomstig 

zijn uit echte arme families.

Met deze steun probeert HHA een beter toekomst 

aan deze kinderen te geven.

Dit project wordt gerealiseerd met financiële steun 

van mensen van goede wil en met een belangrijke 

steun van STICHTING KIND & TOEKOMST.

SCHOOL MATERIALEN VOOR ARME KINDEREN IN BIBWA EN MENKAO

FINANCIËLE STEUN VOOR ARME LEERLINGEN
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Wij steunen arme families met dagelijkse benodigdheden om 

te leven. Het geld wat hiervoor nodig is komt voort uit donaties 

van Nederlanders.

Hart & Hand in Actie verzamelt gebruikte kleding in Nederland en vervoerdt tientallen 

dozen per boot naar Congo. Deze gratis gebruikte kleding wordt vervolgens verdeeld onder 

de meest behoeftigen van onze Congolese bevolking. We maken de mensen blij met de 

kleding die we weg geven. “Geef je oude kleding een nieuw leven.”

FINANCIËLE STEUN VOOR ARME GEZINNEN

VERZAMELEN EN VERSPREIDEN VAN GEBRUIKTE KLEDING
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Met behulp van Paul Akkerman (een Nederlandse ingenieur) en in samenwerking met vereniging 

HHCCA bouwen we watertanks die regenwater verzamelt voor arme families. 

Dit water kan gelijk gebruikt worden om te drinken, koken, wassen en nog veel meer. Voorheen moesten 

de mensen minstens +/-10 km naar de dichts bijzijnde waterbron wandelen voor een beetje water. 

Daarnaast was dit water ook niet schoon. 

WATERRESERVOIR INSTALLATIE

Het landbouwproject van Heart & Hands in Actie is al gestart en het loopt heel goed. Een keer 
per jaar planten we cassava zodat we genoeg hebben voor ons zelf om te overleven. Wat we over 

houden verkopen we op de markt. Godcentre (een kerk gevestigd in Leiden) heeft dit project 
mogelijk gemaakt.

LANDBOUWPROJECT MENKAO



Wij hebben vier weeshuizen. Met donaties uit Nederlanders zorgen wij ervoor dat deze kinderen voorzien 

worden van eten, kleding, educatie en medische zorg. Zonder uw donatie zou dit allemaal niet mogelijk.  

Wij willen u bedanken voor uw donatie. In het bijzonder Stichting KIND & TOEKOMST 

ONDERHOUD VAN DE WEESHUIZEN
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Het geld van donaties wordt niet alleen gebruikt voor oplossing op korte termijn. Naast het verzorgen van 

de basisbehoeftes wordt het geld ook gebruikt om arme Congolese famalies te helpen met het oprichten 

van kleine ondernemingen. Hierdoor kunnen zij zichzelf op langer termijn voorzien van inkomsten.

CONGOLESE FAMILIES HELPEN MET HET STARTEN VAN EIGEN KLEINE BEDRIJVEN
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