
Zet Spanje, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Noorwegen bij elkaar en dan heb 
je een oppervlakte net zo groot als Congo. Het land is rijk aan grondstoffen 
waaraan veel behoefte is, bijvoorbeeld voor de productie van mobiele telefoons 
en microchips. En dat is precies het probleem: de wereld aast erop.

Het gevecht om die grondstoffen geeft politieke en etnische spanningen, 
niet alleen intern, maar ook tussen groepen aan weerszijden van de grens 
met Uganda, Rwanda en Burundi. Gewapende groepen trekken rond en door 
de afwezigheid van een goed functionerende overheid, in combinatie met 
grote financiële belangen, leidt de jacht op bodemschatten tot geweld en 
machtsmisbruik. Tienduizenden mensen zijn omgekomen en honderdduizenden 
zijn gevlucht. Als Congolezen huiswaarts keren, kunnen ze vaak geen aanspraak 
maken op hun land, omdat landrechten meestal slecht of helemaal niet zijn 
vastgelegd. Ook dat zorgt voor veel conflicten en spanningen. 

Alles bij elkaar maakt Congo een langdurige humanitaire crisis door. De 
meest urgente noden zijn op het gebied van drinkwater, voedselvoorziening, 
gezondheidszorg en de bescherming van vrouwen en kinderen. Miljoenen 
mensen zijn ontheemd of lijden honger. Kindsoldaten worden geronseld door 
rebellen. Seksueel geweld – tegen vrouwen – is aan de orde van de dag, het 
wordt ingezet als weapon of war. 

Veel problemen versterken elkaar. Een oplossing van het een is niet mogelijk 
zonder ook de andere problemen aan te pakken. In deze context is samenwerking 
met andere organisaties en partners cruciaal. ZOA’s werkgebied bevindt zich in 
het oosten bij de grens met Uganda, Rwanda en Burundi. 
Werken in Congo is ingewikkeld en soms zelfs gevaarlijk, maar trouw blijven 
vraagt om doorzetten. Met uw hulp proberen we dát te doen.

We zijn er.
Congo Afrika

Is het ooit rustig geweest in Congo? De 
wereld vecht om de grondstoffen van 
Congo. Dat leidt tot onmetelijk veel geweld, 
machtsmisbruik en uitbuiting.

• 13 miljoen mensen zijn afhankelijk van 
humanitaire hulp.

• Miljoenen mensen zijn ontheemd of lijden 
honger.

• Conflicten, gerelateerd aan grondstoffen 
en landrechten, laaien telkens op.

• Rebellen ronselen kindsoldaten.
• Seksueel geweld tegen vrouwen, als 

weapon of war. 
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We zetten in op sociotherapie. Mannen en vrouwen leren in groepsgesprekken omgaan met trauma’s uit het verleden, 
waardoor zij weer op een positieve manier in het leven kunnen staan. 

Tevens ondersteunen we vrouwengroepen. We helpen deze vrouwen – na een verleden van seksueel geweld of prostitutie 
– door middel van trainingen in zelfstandig ondernemerschap. Ook bieden we hen de mogelijkheid om deel te nemen aan 
spaar- en leengroepen. Hierdoor kunnen zij hun plek innemen in de gemeenschap en vol zelfvertrouwen meepraten in de 
dorpsvergadering. Daarnaast werken we samen met lokale leiders binnen de gemeenschappen aan bewustwording en het 
tegengaan van geweld tegen vrouwen. 

Gevluchte Congolezen die terugkeren, kunnen meestal geen aanspraak maken op ‘hun’ land omdat er vrij weinig is 
vastgelegd. Ze kunnen dus ook hun land niet gaan bewerken. Bovendien is een goed functionerende infrastructuur voor 
opslag en handel zo goed als afwezig. Daarom richten we ons op het registreren van landrechten: 80 procent van de 
conflicten zijn hieraan gerelateerd, dus uitermate belangrijk! 

Ook helpen we via de PIP-methode gezinnen meer weerbaar en zelfredzaam te zijn. PIP staat voor Plan Intégré du 
Paysan. Gezinnen maken een realistisch driejarenplan: hoe ze met inzet van eigen middelen en capaciteit kunnen 
investeren in duurzame landbouw en hun bedrijf weer veerkrachtig kunnen maken. ZOA zet in op het verbeteren van 
de landbouwopbrengst, het verbeteren van irrigatiesystemen, het stimuleren van ondernemerschap, het opstarten van 
samenwerkingsverbanden, beter bestuur en het verbeteren van de waardeketens van landbouwproducten. Het gaat om 
een integrale werkwijze in een complexe context, om daadwerkelijk van noodhulp naar wederopbouw te gaan. 

Hoe we helpen
ZOA richt zich op hulpverlening aan mensen die slachtoffer zijn van jarenlange conflicten en geweld. Dat is ons mandaat 
en daar zit onze expertise. We besteden vooral aandacht aan de positie van etnische minderheden en vrouwen. De 
beide programma’s waaraan we deelnemen, ARC (Adressing Root Causes) en IWRM (Integrated Water Resources)
zijn langlopende programma’s met aandacht voor verzoening en vrede. Zo gaat het bij IWRM om gecoördineerde 
ontwikkeling en beheer van water, land en aanverwante hulpbronnen. 

12.000 mensen voorzien van voldoende voedsel, 
ze helpen in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien door investeringen in landrechten en 
landbouwontwikkeling.

7.500 mensen trainen om de sociale cohesie 
en saamhorigheid binnen gemeenschappen te 
verbeteren, bijvoorbeeld door het lokaal oplossen 
van landconflicten.

550 kwetsbare vrouwen, onder meer slachtoffers 
van seksueel misbruik en prostitutie, trainen in 
zelfstandig ondernemerschap en het vormen van 
spaar- en leengroepen.  

Help ZOA in Congo dit jaar met het volgende: 

“Dankzij de hulp van ZOA 
wordt er niet langer op me 
neergekeken, ik heb mijn 
waardigheid teruggevonden. 
Ik ben minder getraumatiseerd 
en anderen zoeken hun 
toevlucht nu bij míj!”  

Francine, Langala, Congo

www.zoa.nl/congo
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