Voedselzekerheid voor
kwetsbare gezinnen in Congo

Afrika
Congo

Stel je voor. Je bent boer in de provincie Kalehe in Congo. Je hebt een prachtig
stukje land te bewerken, met vruchtbare grond in een aangenaam klimaat. Markten
waar je je producten kunt verkopen, zijn goed bereikbaar.
Maar door aanhoudende conflicten in je land wordt het je onmogelijk gemaakt een
inkomen te verdienen. Het geweld maakt alles kapot. Mensen slaan op de vlucht;
oogsten gaan verloren. Je hebt honger en geen drinkwater – net als miljoenen
landgenoten.
Midden in deze humanitaire crisis in Congo reikt ZOA de boerengezinnen van
Kalehe een hand. Drie dorpen in de provincie doen mee aan het PIP-project, ofwel
‘Plan Intégré du Paysan’. Dertig boerenfamilies uit drie dorpen worden begeleid bij
het opschrijven en visualiseren van hun eigen toekomstvisie. Hoe zouden ze hun
boerderij graag zien? Wat is ervoor nodig om deze visie te realiseren?
Het maken van deze plannen doen de boeren niet alleen: hun hele huishouden
wordt erbij betrokken. Zowel mannen, vrouwen als kinderen worden aangemoedigd
samen de visie van hun huishouden uit te denken. Ze discussiëren met elkaar over
het beheer en de besteding van het huishoudbudget. De boeren krijgen daarnaast
een training in landbouwtechniek.
De gezinnen die meedoen aan dit project, zullen voldoende inkomen genereren
om in hun levensonderhoud te voorzien. Tegelijk leren de gemeenschappen in de
drie dorpen in Kalehe hun natuurlijke hulpbronnen samen duurzaam te beheren.
En het houdt niet op met deze dertig boeren. Zij leiden de volgende generatie weer
op. Zo geven ze het stokje door en blijft de opgedane kennis gewaarborgd in de
gemeenschap.
De PIP-aanpak, ontwikkeld door ZOA Burundi en Wageningen Universiteit, is
een succesvolle methode die zich al bewezen heeft. Het borduurt verder op een
programma dat de sociale cohesie in gemeenschappen versterkt. Dankzij het
PIP-project krijgen boerengezinnen weer perspectief. Ze worden bewust gemaakt
van hun mogelijkheden en raken intrinsiek gemotiveerd om aan hun toekomst te
bouwen.

Bouw mee aan de toekomst van
boerengezinnen in Congo!
Hoe bouw je een inkomen op uit landbouw
in een land dat verscheurd is door conflict?
Boeren in de Democratische Republiek Congo
worstelen dagelijks met die vraag. ZOA helpt
boerengezinnen in het land zelfvoorzienend
te worden en hen een hoopvolle toekomst te
geven.

Het resultaat

Financiën

1990 personen nemen deel aan het PIP-project; indirect

Dit project kost 153.295 euro. Daarmee helpt ZOA honderden

hebben 11.970 mensen er profijt van.

boerengezinnen op weg naar een betere toekomst. Maar liefst

De huishoudens die meedoen, kunnen veel beter in hun
eigen levensonderhoud voorzien.

1990 kwetsbare boeren kunnen met dit geld deelnemen aan het
project en zo voorzien in dagelijks levensonderhoud voor hun
gezin.

Gezinnen in de dorpen krijgen een beter inkomen;
hierdoor kunnen meer kinderen naar school.
Boeren die meedoen, hebben meer grip op hun eigen
situatie en zullen sneller stappen zetten om hun
onderneming te laten groeien.
Door het delen van de aanpak met dorpen in de
omgeving zal er een domino-effect optreden,
waardoor meer gezinnen in Kalehe een beter

Trainingen over visieplanning en landbouwvaardigheden kosten
slechts 2000 euro. Kwetsbare gezinnen in Kalehe krijgen
hierdoor een hoopvolle toekomst.

Bouwt u ook mee aan de toekomst van deze gezinnen in
Congo? Lees meer op zoa.nl/portretschilderij.

toekomstperspectief krijgen.
Portretschilderij
Kunstenares Petra Moggré steunt het
PIP-project van harte. Ze maakt prachtige
portretschilderijen, waarvan de opbrengst
naar het project van ZOA in Congo gaat.
Zou u graag een portretschilderij willen
laten maken door Petra Moggré?
Neem dan contact met haar
op via email: petra.moggre@planet.nl
of via WhatsApp: 06 43728685.
Zo bouwt u ook mee aan de toekomst van
boerengezinnen in Congo!

