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Stopplaats 2 

We leerden aan de vorige stopplaats al dat Congo boordevol waardevolle grondstoffen zit. Verder is 
het land erg vruchtbaar. Dankzij de grote oppervlakte bossen valt de nodige regen. En toch behoort 
Congo tot één van de armste landen ter wereld.  

Vooral de bewoners op het platteland hebben het erg moeilijk. Zij hebben vaak geen stroom, weinig 
ziekenhuizen, de wegen zijn slecht berijdbaar en onderwijs kunnen ze vaak niet betalen. Maar hun 
grootste zorg zit in het krijgen van voldoende voedsel. Veel van hen zijn boer. Ze kweken producten 
als bananen, maniok, maïs en pindanoten.  

Hieronder zie je foto s uit Congo en uit België. Welk beeld verbinden jullie niet meteen met 
landbouw? 
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Ja, jullie hebben gelijk! Toch is het afbranden van veld een lange traditie in Congo. De boeren willen 
zo hun grond vruchtbaar maken. Soms kappen ze ook bomen om en branden dan een stuk bos af. Zo 
kunnen ze meer grond bewerken en dus iets meer geld verdienen om te overleven. Maar het is en 
blijft een gevaarlijke techniek. Wat zijn volgens jullie de risico s voor de mens en het milieu?  
 
Gelukkig is er ook een andere oplossing! Boerenorganisatie COPMIKWI, één van de partners van 
Broederlijk Delen in Congo, helpt  boeren om zich te verenigen zich in boerengroepen. Hier 
experimenteren ze om het land op een andere manier vruchtbaar te maken en trekken ze samen 
naar de overheid om hen te vragen regels te maken om de bosbranden te doen stoppen.  

Los de rebus hieronder op en ontdek de naam van één van de nieuwe landbouwtechnieken die de 
boeren gebruiken!  

 

____________________________ 
 

Door het zaaien of planten van lokale planten kunnen de boeren de grond vruchtbaar te maken, 
zonder de natuur te beschadigen. Bravo COPMIKWI! 

 

Wil je graag meer weten over het werk van Broederlijk Delen in Congo?  

Scan dan deze QR code!  


