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Op de markt in Congo kun je weinig merken 
van een lockdown. Mensen leven van hun 
dagloon en kunnen het zich niet permitteren 

om niet te werken. Mondkapjes en handreiniging zijn 
op veel plaatsen uit het straatbeeld verdwenen. 

Maar wel gingen bijvoorbeeld de scholen dicht als 
gevolg van een lockdown. Door de schoolsluiting 
kwamen veel kinderen in de problemen. Zij vielen 
terug in oude patronen of kwamen in onveilige 
situaties terecht. Als organisatie proberen we met 
alle kinderen verbonden te blijven. En gelukkig 
mochten de scholen dit najaar weer van start. 

We hebben in de tussenliggende tijd gewerkt aan 
verbetering van het schoolgebouw, meubilair en 
lesmaterialen. 

In Congo ontbreekt het aan vaccinaties en 
vaccinatiebeleid: slechts 1 op de 1.000 inwoners 
heeft een vaccinatie gekregen. We verwachten dan 
ook dat corona nog lange tijd aanwezig zal blijven 
in het dagelijks leven in Congo. De zorgen zijn in die 
zin nog lang niet voorbij. We zullen ons - met uw 
steun en binnen de mogelijkheden die er in Congo 
zijn - blijven inzetten voor gezondheid, hygiëne en 
weerstand.

Corona in Congo

Hoe groot de corona-uitbraak in Congo daadwerkelijk is, is moeilijk te zeggen. Het 
ontbreekt aan testmogelijkheden. Voorlopig lijkt het erop dat er in Congo relatief 
minder besmettingen zijn dan in Nederland. Toch heeft de overheid een aantal 
malen voor een lockdown gekozen om zo de gezondheidszorg te ontzien. Op 
dit moment (december 2021) liggen de ziekenhuizen overvol door een nieuwe 
besmettingsgolf.

Kinderen hebben hun eigen mondkapjes gemaakt van bladeren

En dat hebben we gedaan, binnen de mogelijkheden die er waren. Reizen konden niet altijd 
doorgaan maar er is hard gewerkt aan verandering: aan onderwijs voor kinderen, aan werk 
voor jongeren, schoon drinkwater voor gezinnen en bijvoorbeeld voedselvoorziening. Dankzij 

uw hulp konden we doorgaan met het levensveranderende werk in de Democratische Republiek 
Congo. 

Wij danken u voor uw steun in 2021. We vinden het bijzonder dat velen in deze moeilijke tijd ons 
werk zijn blijven steunen. Dankzij u konden veel kinderen, jongeren, gezinnen en ouderen worden 
geholpen.  

Hulp is niet alleen materiaal maar ook mentaal. Want hoe bijzonder is het als je merkt dat er in het 
buitenland aan je gedacht wordt door mensen die je niet kent. Dat je ellende gezien en gehoord 

wordt. Het gevoel gekend te zijn, geeft vaak nieuwe moed. En de kinderen in 
het kindertehuis geeft dat het gevoel speciaal te zijn. Zij sturen u dan ook hun 
allerhartelijkste groeten! 

Namens het bestuur,
Gustave Muteba 
Voorzitter

Dankbaar terugzien op 2021
In het jaarverslag van 2020 schreef ik u de verwachting te hebben dat 
2021 een moeilijk jaar zou worden als gevolg van de coronapandemie. 
Vanwege de gezondheidseffecten maar ook vanwege de economische 
gevolgen in de getroffen landen. We wisten dat we er hard tegenaan 
zouden moeten in het nieuwe jaar.
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Hoewel de kinderen vrijwel zonder uitzondering 
een zeer traumatische achtergrond hebben 
- bijvoorbeeld het verlies van ouders of (over)

leven op straat - is er in de kindertehuizen een 
vrolijke sfeer. Er wordt veel gezongen en gedanst. 
Als ontspanning - zingen en muziek zijn goed voor 
het brein - maar ook voor onderlinge verbinding met 
elkaar.  

De zorg in de kindertehuizen is heel basaal: twee 
keer per dag krijgen de kinderen een maaltijd, 
er wordt gezorgd voor kleding en een veilige 

slaapplaats. Om de kinderen te helpen in hun 
ontwikkeling, wordt ingezet op onderwijs en werk. 

Dat een kind in het kindertehuis woont, betekent 
niet persé dat er geen ouders meer betrokken zijn 
bij het kind. Soms zijn ouders echter niet in staat zelf 
voor hun kind te zorgen, bijvoorbeeld door ziekte of 
armoede. Stichting Hart en Handen in Aktie zet zich 
in voor hulp aan kinderen èn hun ouders. Ouders 
worden zoveel mogelijk betrokken bij de hulp aan en 
verzorging van de kinderen. 

Kinderen
Circa 110 kinderen worden opgevangen in de kindertehuizen van onze stichting. Er 
zijn drie locaties: Bibwa, Menkao en Barumbu. De huizen zijn gevestigd in de armste 
delen van Kinshasa en werken onder de naam ‘Cofra’. 
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De kinderen waren dolblij dat de scholen 
weer open konden. Gelukkig konden veel 
leerlingen weer worden verwelkomd. Maar 

helaas misten we ook leerlingen omdat zij niet meer 
gewend waren om naar school te gaan, terug waren 
in hun oude leven of in een andere situatie waren 
terechtgekomen. We zijn dan ook dolblij dat we 
weer zicht op de kinderen hebben, hen niet alleen 
onderwijs kunnen geven maar hen ook kunnen 
bijstaan wanneer dat nodig is. 

Op school wordt er niet alleen hard geleerd - 
rekenen, lezen, schrijven - maar proberen we 
kinderen ook toe te rusten voor hun volwassen leven. 
Hygiëne, voeding en sociale omgangsvormen zijn dan 
ook onderdeel van de lessen. Hoewel de kinderen 
gewend zijn Lingala te spreken - de gangbare taal 
in en rond Kinshasa - leren ze op school de officiële 
taal van het land: Frans. Wist u dat de Democratische 
Republiek Congo het grootste Franssprekende land 
ter wereld is?  

Elk kind op school heeft zijn eigen verhaal. Een 
verhaal van armoede, uitsluiting of eenzaamheid. 
Vaak hebben de ouders al een dagtaak aan het 
verwerven van een maaltijd voor hun gezin en is er 
geen enkele financiële ruimte. Dankzij donaties uit 
Nederland en België kunnen kinderen werken aan 
hun toekomst en daarmee de vicieuze cirkel van 
armoede doorbreken. Onderwijs is de toegang naar 
werk en zelfredzaamheid en daarmee een uitweg uit 
de diepe armoede waarin veel gezinnen leven.

School
Helaas kon basisschool Source de Grâce (Bron van genade) niet het hele jaar open 
zijn als gevolg van de coronamaatregelen. Inmiddels (december 2021) wordt er weer 
les gegeven.

De school moest een tijd gesloten blijven als gevolg van een 
verplichte lockdown

ST ICHT ING  K IND  EN  TOEKOMST
Voor het zesde jaar op rij kon er in de kindertehuizen Kerst worden gevierd dankzij een 
gift van Stichting Kind en Toekomst. Deze stichting stelt zich ten doel kinderen in nood te 
helpen. 

Voorzitter Bertie Treur bezocht in het verleden meermaals de kindertehuizen van Cofra. 
De situatie van de kinderen raakte haar diep en zij besloot zich met haar stichting voor 
hen in te zetten. Enerzijds door interlandelijke adopties (tot 2016) maar tot op heden ook 
met regelmatige giften voor de verzorging van de kinderen in de kindertehuizen. “Gaan we 
weer kerstfeest vieren dit jaar?”, vroegen een aantal kinderen uit Cofra nog lang voordat 
het kerst was. Ze hadden glinsterende ogen bij de gedachte alleen al. Gelukkig konden we 
ook dit jaar deze vraag weer bevestigend beantwoorden: wat is het weer een prachtig feest 
geweest! De kinderen praten er nog lang over na. We danken Stichting Kind en Toekomst 
en haar donateurs dat zij dit ook in 2021 weer mogelijk hebben gemaakt. 

De kinderen waren blij dat ze weer naar school konden.
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Daarom is werkgelegenheid een speerpunt in 
ons werk. Hoewel werk geen garantie is op 
welvaart, betekent het wel een ontsnappen 

aan armoede en zorgen. Ook in het afgelopen jaar 
werden weer meerdere werkgelegenheidsprojecten 
gestart. Bijvoorbeeld een worstenmakerij, een 
reparatieplaats voor auto’s en diverse winkeltjes. 
Ook werden andere projecten omgevormd tot 
werkervaringsplaatsen zodat nieuwe vakmensen 
konden worden opgeleid, bijvoorbeeld tot metselaar 
(bij het bouwen van wateropslagtanks) of landbouwer 
(bij het verbouwen van cassave en andere gewassen).  

Het starten van een bedrijf vergt in Congo gemiddeld 
een startkapitaal van € 1.500,-. Er zijn in Congo 
echter geen banken die een dergelijke investering 
willen financieren. Waar mogelijk financiert onze 
stichting nieuwe werkgelegenheidsplaatsen: een deel 
van de opbrengst wordt vervolgens weer ingezet om 
het werkproject uit te breiden.

Werk
In Congo is een werkloosheid van meer dan 30% (ter vergelijking: in Nederland iets 
meer dan 5%). In tegenstelling tot in Nederland is er geen werkloosheidsuitkering. 
Dit betekent dat mensen zonder werk vaak vervallen in diepe armoede. 

Werkgelegenheidsprojecten: worstenmakerij en cassaveteelt
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De aanleg van watertanks vormt onderdeel van 
een leer-/werktraject voor werkloze jongeren. 
Bij de bouw van de tanks worden zij opgeleid 

tot metselaar zodat zij - als zij voldoende kennis en 
ervaring hebben - deze werkzaamheden zelf kunnen 
voortzetten. 

Hoewel de wateropslagtanks een succes zijn en 
de nood op veel plekken nog hoog is, wordt de 
bouw momenteel gehinderd door fors gestegen 

bouwkosten. Deze kosten zijn exorbitant gestegen 
als gevolg van de hoge inflatie in Congo maar ook 
als gevolg van wereldwijde stagnatie van productie 
door de coronapandemie en de daardoor ontstane 
schaarste. Op dit moment (december 2020) is nog 
niet duidelijk hoe dit project in 2022 kan worden 
voortgezet. Via onze Facebookpagina zullen wij u op 
de hoogte houden van de stand van zaken. Uiteraard 
mag u ons ook altijd bellen of mailen voor informatie.

Water
Schoon drinkwater is van levensbelang. Als drinkwater maar ook voor de 
noodzakelijke hygiëne. Dankzij diverse fondsen - zoals de Wilde Ganzen en de  
Cees Kant Stichting - konden weer diverse wateropslagtanks worden gerealiseerd. 

Een wateropslagtank die kon worden gerealiseerd dankzij de Cees Kant Stichting
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In 2020 kon een vrijwilligersreis vanuit het 
GodCentre in Nederland niet doorgaan. Gelukkig 
waren de reisvoorwaarden in de zomer van 2021 

ruimer en kon de reis met enige aanpassingen 
alsnog plaatsvinden. 

Humanitaire missies
Onze stichting helpt mensen ongeacht religie, afkomst, gender of achtergrond. 
Tegelijk is het geloof een belangrijke drijfveer in ons werk. In Congo is ca. 90% van 
de bevolking christen. Een groot deel van deze bevolking is aangesloten bij een 
christelijke gemeente. Daarom werken wij - waar mogelijk - samen met kerken in 
Congo. Er worden bijvoorbeeld voorgangers getraind in pastoraat, het bestrijden 
van corruptie en traumaverwerking.  

Félicien Oleka - leider van het kindertehuis Cofra - samen met de deelnemers van de vrijwilligersreis

GODCENTRE
Het GodCentre in Voorschoten is al enkele jaren betrokken bij het werk in Congo. 
Vrijwilligers vanuit deze kerkelijke gemeente gingen dit jaar op reis naar Congo:

“In Menkao hebben wij de afgelopen jaren een start gemaakt 
met de bouw van het weeshuis daar en hebben wij daarnaast 
landbouwgrond aangeschaft welke voorziet in voedsel 
voor de kinderen en inkomen voor de lokale bevolking. Het 
overgebleven gedeelte van de oogst kan verkocht worden 
om zo geld op te brengen voor het weeshuis. Onze droom is 
dat in Menkao uiteindelijk een mooi dorp ontstaat met water, 
elektriciteit en andere voorzieningen (school, ziekenhuis etc.).”
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Naast het feit dat sporten goed is voor de 
gezondheid, is het in Congo ook een manier 
om uit de armoede te komen. Eén van onze 

werkgelegenheidsprojecten is dan ook speciaal 
opgestart voetbalteam met ambities voor nationaal 

voetbal. Dankzij donaties uit Nederland kon het team 
van goed materiaal worden voorzien. En natuurlijk 
hopen we dat veel leden van het team zullen worden 
gescout door grotere clubs!

Sport
Sport - en dan met name voetbal - is in Congo heel belangrijk. Als het nationale 
team wint, is het groot feest in de straten van Kinshasa. Voor veel Congolezen is het 
een vrolijke afleiding in hun doorgaans zorgelijke bestaan.

Het voetbalteam kreeg tenues uit Nederland

Op dit moment is er het meeste behoefte aan:
 
•   Goedwerkende laptops of andere computer-

apparatuur (graag voorzien van recente software, 
geen mankementen, liever niet ouder dan 3 jaar)

•   Gereedschap
•   Nieuwe schoolmaterialen zoals schriften, lineaals, 

rekenmachines, puntenslijpers, rugzakken etc.
•   Franstalige lesmaterialen en Franstalige 

leesboeken voor kinderen tot ca. 15 jaar
•   Zomerse kinderkleding, nieuw of gebruikt maar in 

nieuwstaat 
•   Voedsel zoals gedroogde bruine of witte bonen, 

blikjes ham, boterhamworst, sardientjes of tonijn, 
spaghetti (a.u.b. met een langdurige houdbaarheid)

•   Voetbalkleding, -schoenen en accessoires (denk 
aan voetballen, pompjes en trainingsattributen 
zoals ladders, pionnen, hordes, etc.)

•   Overige goederen graag in overleg.

Belangrijk is dat alle goederen heel, schoon en 
volledig zijn en bij voorkeur aangeleverd worden in 
stevige dozen. 

Verzending van goederen

TRANSPORT 
Het vervoer van goederen is een kostbare 
aangelegenheid, ook al wordt alle arbeid 
door vrijwilligers verricht. De verzending 
van een doos goederen kost al snel enkele 
tientallen euro’s. We waarderen het dan ook 
enorm als er bij de goederen een donatie 
wordt gedaan voor de transportkosten. 

Hoewel we het liefst zaken doen met lokale leveranciers - om hiermee 
werkgelegenheid en economische ontwikkeling te stimuleren - worden er ook 
goederen van uit Nederland naar Congo verzonden. Regelmatig ontvangen wij 
(rest)partijen goederen, voedsel of schoolmaterialen. En dat is allemaal meer dan 
welkom!
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In dit jaarverslag ziet u aan welke projecten we 
werken en wat we nog graag willen bereiken: 
voedselzekerheid voor kinderen en hun families, 

gratis onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen, 
scholing en werkgelegenheid voor jongeren, een 
veilige watervoorziening, etc. Dit kan alleen maar met 
uw steun. 

Meedoen kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door 
anderen te vertellen over het werk in Congo, door dit 
jaarverslag met anderen te delen, door lid te worden 
van onze Facebookgroep en berichten te delen met 
uw netwerk, met het beschikbaar stellen van uw tijd 
of talent, door uw gift of door een actie of inzameling 
te organiseren ten bate van onze projecten. Alle hulp 
is meer dan welkom! Mogen wij ook in 2022 weer op 
u rekenenen?

Hart en Handen in Aktie 
Van ’s Gravensandestraat 49 
2321 ER  Leiden 
06-59062433
Stichting Hart en Handen in Aktie.ngo@gmail.com 
IBAN: NL70ABNA0608117617 
BIC: ABNANL2A  
RSIN/fiscaal nummer: 8140.02.821 
Kamer van Koophandel/Handelsregister: 28103006

Stichting Hart en Handen in Aktie is een erkende 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften 
aan Stichting Hart en Handen in Aktie zijn dan ook 
aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting.   

Afsluiting
In dit jaarverslag hebben we u meegenomen langs verhalen van hoop. Hoop voor 
de toekomst: voor kinderen en hun families, voor jongeren in een uitzichtloze 
situatie en voor vele anderen die een steuntje in de rug nodig hebben. Lossen wij 
de armoede op? Nee, dat zal niet direct gebeuren. Maar ook met kleine stappen 
kun je een grote afstand afleggen. We hopen dat we dat ook in dit jaar samen met u 
mogen doen.

I SRAËL
Dit is Israël. Hij is geboren met een spina bifida, ook wel ‘open rug’ genoemd. Als gevolg 
hiervan kan Israël niet lopen en niet zitten. Als alle andere kinderen aan tafel zaten te 
eten, lag Israël op de grond te eten. Omdat er in de wijk van het kindertehuis nauwelijks 
bestrating of asfaltering aanwezig is, betekende dit dat Israël altijd in het stof en vuil 
leefde. Dankzij donaties uit Nederland kon de aandoening van Israël worden onderzocht 
en kon een behandelplan worden opgesteld. Ook werd een rolstoel gedoneerd. Israël 
is daar inmiddels heel handig mee! Het geeft hem niet alleen meer bewegingsvrijheid 
en mogelijkheden maar zorgt er ook voor dat Israël nu op gelijke hoogte met andere 
kinderen aan tafel kan zitten. Ons doel is om Israël - en kinderen als Israël - te helpen 
naar een zelfstandige toekomst. Helpt u mee?

Heel veel dank voor  
uw betrokkenheid! 
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