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Aanleiding van het project 

Oost-Congo heeft al tientallen jaren te maken met conflicten en ontheemding. Veel kinderen zijn dan ook 
opgegroeid in situaties van geweld met alle gevolgen van dien; gebroken gezinnen, traumatische ervaringen, 
schrijnende armoede en seksueel geweld op grote schaal hebben een generatie jongeren opgeleverd die 
moeite hebben hun plaats in de samenleving te vinden. Deze jongeren, waaronder voormalige kindsoldaten 
en tienermoeders, zorgen met onaangepast gedrag en/of door sociaal isolement, voor nieuwe problemen.  
Wij willen deze jongeren een nieuwe kans bieden, en op weg helpen om een plaats in de samenleving te 
vinden. Dat zal bijdragen aan hun sociale acceptatie en integratie in hun dorpsgemeenschappen, en 
uiteindelijk ook aan vrede en stabiliteit in negen dorpen: Virenge, muendo, Vuhuma, Kikula, Mahamba, 
Kivinduliro, Kivisire, Luseke en Bunitere.  
 
Doelgroep van het project 
We richtten ons op tachtig gemarginaliseerde jongeren. Uiteindelijk hebben 81 jongeren met succes een 
vaktraining afgerond. 69 van hen, waaronder twee voormalige kindsoldaten, - met zelfs een meisje van 
dertien -, dertig tienermoeders en 37 werkloze jongeren zijn op weg geholpen met een starterskit om in één 
van de zestien gestarte werkplaatsen aan het werk te gaan en een inkomen te verdienen. Drie van deze 
werkplaatsen zijn nu op hun beurt betrokken bij de opleiding van weer nieuwe jongeren.  
 
De vaktrainingen waren kapperstraining, kleermakerij, houtbewerking en motoronderhoud.  
 
De groep gemarginaliseerde jongeren in het gebied bestaat uit 550 mensen. Daarvan zijn 316 jongeren 
(waaronder de 81 die ook de vaktrainingen hebben gevolgd) betrokken geraakt bij één van de acht 
opgerichte vredesclubs: 165 meisjes en 141 jongens. 
 
We betrokken de leiders van de negen dorpen intensief bij het project. Zij zijn per slot van rekening nodig om 
bij te dragen aan een cultuur waarin vreedzame conflictoplossing, vrede en onderling respect de norm is.  
 
Resultaten 
We hebben de cijfers van 2014 vergeleken met die van het jaar daarvoor. Daaruit constateerden we een 
afname op allerlei vlakken in de deelnemende dorpen:  

- diefstal van vee en gewassen: 58 procent;  
- verkrachting en overig seksueel geweld: 70 procent;  
- plundering: 35 procent;  
- het aantal jongeren dat zich aansloot bij gewapende groeperingen: 92 procent;  
- doodslag: 89 procent;  
- conflicten over landeigendom en –gebruik met vernieling als gevolg: 25 procent;  
- conflicten die te maken hadden met drugsgebruik: 35 procent.  

 
Van de 550 gemarginaliseerde jongeren in het gebied hebben we 57 procent bij het project (316 mensen) 
weten te betrekken via de vredesclubs. 69 Jongeren hebben een vaktraining gevolgd en verdienen nu een 
inkomen.  
 
Financiën 
Het projectbudget was in eerste instantie 19.000 USD. Dat is opgehoogd met een bedrag van 1.500 USD 
voor extra ondersteuning, en een lokale bijdrage van 840 USD. Het totale budget was 21.340 USD.  
 
Dit bedrag is in zijn geheel besteed.  
 
Duurzaamheid van het project 
Omgevingsfactoren 
Voor de timmerwerkplaatsen is uiteraard hout nodig. We hebben twee boomkwekerijen opgericht, en de 
leerlingen van de timmerwerkplaatsen voorlichting gegeven over het belang van duurzame omgang met de 
bossen. De leerlingen werden ook ingezet bij de zorg voor de zaailingen en het verplanten ervan.  
 
  



  

3  

 
Sociale factoren 

De deelnemers aan het project werden in de dorpen aangeduid met hun geschiedenis: ‘tienermoeder’, ‘ex-
kindsoldaat’, ‘werkloze’. Door deelname aan het project verandert hun identiteit in dat wat ze nu doen en 
kunnen, bijvoorbeeld naaister of timmerman. Dat is mooi om te constateren.  
Door de afname van de problemen in de dorpen die deze jongeren veroorzaken (zie hiervoor bij ‘resultaten’) 
verminderen ook de negatieve gevoelens van de dorpelingen ten opzichte van deze jongeren.  
Ook de kinderen van de tienermoeders profiteren van dit project; niet alleen hebben ze nu te eten, toegang 
tot gezondheidszorg en scholing, ook worden ze in de dorpen beter geaccepteerd.  
 
Economische factoren 
De ooit gemarginaliseerde jongeren zijn nu betrokken bij economische activiteiten, ze verdienen een 
inkomen en bieden nuttige diensten aan, zoals kleermakerij, motoronderhoud en timmerwerk. Diefstal van 
gewassen en dieren is afgenomen, wat niet alleen sociaal zeer wenselijk is, maar ook de economische 
positie van de boeren verbetert.  
 
De 69 jongeren die nu werkzaam zijn in de werkplaatsen dragen bij aan een solidariteitsfonds, waarin tien 
procent van de inkomsten wordt gestort. Uit dat fonds worden nieuwe aanschaffen betaald, of starterskits als 
ze voor zichzelf willen beginnen, en materialen voor nieuwe jongeren die een werkplek krijgen binnen de 
werkplaats.  
 
Institutionele factoren 
In de uitvoering van dit project hebben we nauw samengewerkt met de lokale autoriteiten. Eén van de 
concrete resultaten was dat de aanpak van jeugdwerkloosheid weer concreet op de agenda staat van het 
departement voor jeugdzaken.  
 
Kambale Kaghala, ex-strijder 

“Ik ben geboren op 6 juli 1988 om Masereka. Al op de basisschool ben ik 
gestopt met leren, door invloed van andere kinderen die niet naar school 
gingen. In 2001, ik was toen dertien jaar, ben ik bij een gewapende groep 
gegaan onder leiding van Mudohu, aan May-May rebellenleider. Ik heb 
daar vijf jaar gezeten. Daarna heb ik me nog bij een andere groep 
aangesloten, maar die lagen zo onder vuur van het reguliere leger dat ik in 
2013 heb besloten de wapens neer te leggen. 
 
Ik kon niet terug naar mijn eigen dorp, vanwege wat de groep van Mudohu 
in mijn dorp had aangericht. Daarom ging ik bij mijn tante wonen. Ook daar 
werd ik scheef aangekeken. Een maand later begon het vredespromotie-
project en werd ik als deelnemer toegelaten.   

 
Ik heb een training motoronderhoud gevolgd, en succesvol afgerond. Over de starterskit was ik nogal 
sceptisch – eerst zien, dan geloven -, maar ik kreeg hem echt. Nu werk ik samen met drie anderen in een 
werkplaats en verdien zo’n vier dollar per week. Het is nog niet veel, maar een hele verbetering met hoe het 
was. Het mooie is dat ik er nu niet meer de hele tijd aan denk dat ik een ‘ex-strijder’ ben, dankzij mijn nieuwe 
carrière in de werkplaats! Mijn plannen zijn om een extra opleiding te volgen over auto-onderhoud, en 
uiteindelijk wil ik vrachtwagenchauffeur worden.  
 
Dank aan alle donoren die dit mogelijk gemaakt hebben!   
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Kyakimwa Kyamuko Neema, tienermoeder 
Ik ben geboren op 7 november 
1997 in Kipese. Omdat mijn 
ouders het schoolgeld niet konden 
betalen, ben ik nauwelijks naar 
school geweest en heb ik geen 
lezen of rekenen geleerd. We 
hadden net genoeg om van te 
eten, maar niet voldoende om 
andere dingen te kopen, zoals 
kleren.  
 
Toen ik tien jaar was, kreeg ik van 
mijn ouders een eigen stukje grond 
om eten te verbouwen. Ik 
probeerde aardappels, maar het 

ging niet zo goed. Mijn oudere zus hielp me wel een beetje.  
 
Toen ik veertien was, kreeg ik af en toe geld van een koe-herder hier in de buurt, waar ik blij mee was, 
omdat ik zelf niet genoeg had. Maar hij wilde ook met me slapen, en daar ben ik zwanger door geraakt. De 
vader verliet me, en mijn leven werd heel moeilijk. Mijn ouders stuurden me weg, maar de familie van de 
vader van het kind wilde me niet accepteren. Ik werkte als dagarbeider voor boeren, het was heel zwaar en 
ik verdiende bijna niets.  
 
In het vredesproject heb ik naai-training gevolgd. Nu verdien ik twee keer zo veel met kleermakerij, zo’n 
dollar per dag. Het is nog niet veel, maar ik ben vol goede hoop voor de toekomst.  
 
Dank jullie wel, de donoren, de projectmedewerkers, iedereen!  
 
Kambale Wayitswatlo Evariste, schoolverlater 
Ik ben geboren op 7 december 1992. Mijn ouders zijn boeren, maar mijn vader verloor al zijn bezittingen 

door conflict over land. Ik moest toen van school af omdat mijn ouders het 
schoolgeld niet meer konden betalen. Ik ging op de markt werken als drager 
van goederen. Zwaar werk en ik verdiende ongeveer twee dollar per week. Ik 
moet zeggen dat ik af en toe ging stelen om rond te kunnen komen.  
Binnen het vredespromotieproject heb ik een opleiding tot timmerman 
gevolgd. Ik was ontzettend gemotiveerd en werd tot leider gekozen van onze 
trainingsgroep in Kivinduliro. 
Na de training kregen we een starterskit om ons op weg te helpen met onze 
nieuwe carrière. Het gaat heel goed, ik verdien gemakkelijk 3 dollar per dag. 
Mijn inkomsten zijn genoeg om alles te kopen wat ik nodig heb. Ik kocht ook 
een varken, maar die is helaas gestorven. Maar ik laat de moed niet zakken, 
want ik heb een ondernemersgeest!   
 
Dit project heeft me economisch geholpen, doordat ik nu een inkomen 
verdien. Maar ook sociaal heeft het me geholpen om een plek te vinden in 
de maatschappij. Verder heb ik veel baat bij de reken- en leeslessen, om 
mijn inkomsten bij te houden.  
 
Dank aan ZOA en ACPDI voor het goede werk. Ik hoop dat jullie nog meer 
jongeren zonder hoop kunnen bereiken!  
 

 
Contact 
Voor vragen of opmerkingen over deze rapportage kunt u contact opnemen met:  
 
Yolenta Pater 
email: y.pater@zoa.nl 
telefoon: 055 366 33 39 of 06 558 30 718   
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