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WE BESLUITEN ACTIE TE
ONDERNEMEN

DRC, ENKELE CIJFERS EN
VASTSTELLINGEN

zodat de mensen hun ontwikkeling zelf
in handen kunnen nemen.

VROUWEN EN ONTWIKKELING: HET GENDER DAT STEEDS ACHTERBLIJFT!

Door verbetering van gezondheid, onderwijs, ondernemerschap en voedselveiligheid
van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.
Door stimulering van de solidaire
verantwoordelijkheden van de middenveldorganisaties en lokale economische actoren.
Door toe te zien op gendergelijkheid en
milieubescherming.
Volgens het UNDP* leven 8 van de 10 mensen
in de DRC onder de absolute armoedegrens!
Deze armoede wordt des te meer gevoeld
door vrouwen en jongeren.»
* United Nations Development Programme het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.

144 plaats op 148 op de gendergelijkheidsindex.

Verkiezingen 2018: 485 nationale volksvertegenwoordigers - 50 verkozen vrouwen.
Slechts 12% vrouwen neemt deel aan de
provinciale assemblées.

DE TWEEDE GROENE LONG VAN DE PLANEET IN GEVAAR!
Netto-ontbossing van 0,16% per jaar.
Van de 9 nationale parken staan er 4 op
de lijst van bedreigde wereld erfgoedsites van
de UNESCO.

Overexploitatie
van
natuurlijke
hulpbronnen en biodiversiteit: hout,

ondergrond, intensieve jacht, ongeschikte
landbouwpraktijken, …

ONZE ACTIES
OP HET TERREIN
GENDERGELIJKHEID

Sensibilisering rond gender gerelateerd
geweld, onderwijs voor meisjes en de verdeling
van huishoudelijke en professionele taken.
Betere toegang van vrouwen tot lokale
bestuur en sociale vertegenwoordiging.

Vaardigheden versterken van gezondheids-

actoren en structuren op de toegang van
vrouwen tot gezondheidszorg te verbeteren

Vaardigheden versterken van vrouwen op
vlak van functionele geletterdheid en ondernemerschap.

Het evenwicht tussen mannen en vrouwen
herstellen via advocacy-acties binnen de
partnerorganisaties.

LAAT ONS DE TWEEDE GROENE LONG VAN
DE PLANEET BESCHERMEN!
Versterking

van

de

capaciteit,

mobilisatie en organisatie van

acties rond milieu educatie.

Promoten en verspreiden van
agro-ecologische praktijken.
Promoten van alternatieve energiebronnen en van afvalbeheer.

Mobilisatie voor advocacy-acties
op vlak van milieu .

Versterken van de veerkracht en
proactiviteit van de gemeenschap
tegenover natuurrampen.

Van de 850 ondersteunde middenveldorganisaties,
37 % van de leden zijn vrouwen.
Van onze 602 microprojecten, zijn er 179 geïnitieerd
door vrouwen.

"IN GROEP KAN JE MEER "
HERMAN VAN LOON

Na een moedig gevecht tegen de ziekte, is Herman Van Loon,
voorzitter van CONGODORPEN, op 20 december 2019 overleden. We willen graag een laatste eerbetoon brengen aan een
vader, grootvader en strijdmakker bij vele sociale initiatieven.
Voor altijd zal Herman zijn stempel op CONGODORPEN
hebben gedrukt. Onze missie en onze visie zijn doordrongen
van zijn waarden: communautaire aanpak, verantwoorde
lijkheid, sociale controle, waardigheid... Stuk voor stuk
universele concepten die ook vandaag de dag nog de
drijvende kracht zijn achter onze acties op het terrein.
Yuval Harari verwoordde het als volgt: ‘De mens is uniek in
zijn vermogen om te geloven in verhalen die hen verenigen...
ondanks hun verschillen’. Herman vertelde dat soort verhalen
en zette ze ook om in de praktijk, met als enige doel, het
streven naar een gemeenschappelijk ideaal. Onze slogan vat
het perfect samen: "In groep kan je meer "
Tot op het einde Herman, heb je je voor onze organisatie
ingezet! Met het nieuwe team dat je hebt opgericht zullen we
blijven werk maken van dat soort verbindende verhalen.
Rust zacht lieve Herman.

WE TREKKEN EROP UIT?
32 editie van het Wereldfeest
op 6/06/2020 in het Bruulpark te Leuven.
CONGODORPEN zal er zijn! Kom samen met ons dit
feest rond solidariteit vieren.

25 editie van het Afrika Filmfestival
Van 24 april tot 9 mei in tal van
filmzalen. Meer informatie vind
je op: afrikafilmfestival.be

Je tickets aan 6,-€ * in plaats van 9,5-€!
*Reserveer je tickets via congodorpen@congodorpen.org en
vermeld je gegevens en de titel van je film naar keuze.

STEUN ONZE ACTIES
IBAN BE27 7855 4290 6173
MET FISCAAL ATTEST VOOR GIFTEN VANAF 40 EURO (OP JAARBASIS).
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