
 MUCOP- Gered Gereedschap        
 

 
De vereniging Mutualités Des Congolais aux Pays-Bas (MUCOP) is een NGO, in 1994 opgericht te Leiden. 
 
Mucop is een mensenrechtenorganisatie die zich richt op: 

1. de verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking van RDCongo.  
2. de sociaal-culturele ontwikkeling en de integratie en participatie van Congolese migranten in Nederland. 

 
Voor het vervullen van de doelstellingen in Congo heeft Gered Gereedschap een belangrijke bijdrage geleverd. Met name in de 
onderstaande projecten. In vele gevallen heeft het gereedschap de mensen een nieuw leven gegeven en dankzij het gereedschap hebben 
veel mensen te eten, een baan of een inkomen. Dit houdt tevens in dat in dat men de kans heeft de kinderen te eten te geven, te zorgen 
voor hun gezondheid en ze naar school te sturen.  Zowel de mensen in Congo als wijzelf als vrijwilligers van MUCOP in Nederland zijn 
daar erg dankbaar voor. 
 
Kenniscentrum en weeshuis voor Straatkinderen “Kenniscentrum Mikondo” 
Hier leren jongens en meisjes van 8 tot 22 jaar naast het onderhoud van hun eigen tuin een vak: 
mechanicien, meubelmaker, metselaar, voor de jongens en naaister, kapster voor de meisjes.  
In 2014 ontvingen zij van Gered Gereedschap onder andere landbouwgereedschappen een electrische zaagmachine,  
handzagen, hamers en 10 naaimachines. De jonges maken er nu stoeltjes “ebonga”, In Mikondo heeft men nu “Ebonga uit Mikondo”. 
De jongens verkopen ze op straat. De meisjes verkopen de groenten op de markt. Binnenkort zullen de eerste naaisters afstuderen. 
 
Kenniscentrum en weeshuis voor Tienermoeders in Kikwit 
Hier leven rond de 50 tienermoeders van 12 tot 18 jaar met hun kinderen. Zij leren voor naaister en kapster. 



In 2014 ontvingen zij van Gered Gereedschap landbouwgereedschappen en 20 naaimachines. In het najaar van 2015 kregen we nog 
eens 35 Singer handnaaimachines van gered gereedschap en die zijn omgebouwd tot trapnaaimachines met hulp het houtatelier van de 
priester van Kikwit (Valantin Kimoni, voorzittervan Fondation MESA) dat de electrische zaag van Mikondo (zie project boven) heeft 
gebruikt, en de gehandicapte smeden (zie beneden) die de trappers hebben gegoten. Ze zijn geplaatst in een lokaal van de basisschool 
“Saint François Xavier”. Op de foto werken zij met stoffen die hen zijn geschonken door de nonnen van de Katholieke kerk, “Marie au 
Kwango”. (zie foto) Inmiddels zijn zo’n 15 meisjes afgestudeerd als naaister. Zij hebben elk een naaimachine meegenomen en zijn 
zelfstandig gaan werken en wonen. Eén van hen: Elise (zie foto, midden), heeft intussen twee medewerkers. Intussen zijn weer 45 
machines onderweg naar Kikwit. 
 

   
 
Landbouwproject Bumba 
80 Weduwevrouwen werken samen in de coöperatie “Femmes debout” een project voor landbouw en visserij op 10 ha grond die zij 
hebben gekregen van onze partner Fondation MESA, die de erfenis van de heer Mesa beheert. 
Zij ontvingen van Gered Gereedschap in 2014 landbouwgereedschappen, handzagen en hamers. De vrouwen kunnen nu autonoom in 
hun levensonderhoud voorzien hebben geen honger meer en kunnen hun kinderen naar school sturen. De coöperatie heeft aangeboden 



elke week 1 of 2 keer pap te maken voor de kinderen van de basisschool die we bouwen in Bumba. Op een foto een ‘houe’, gemaakt van 
een Nederlandse schep aan een Congolees handvat. Op de stenenrijke grond is dat het beste gereedschap om de grond te bewerken. 
 

   
 
Gehandicapten in Kikwit 
Drie gehandicapten, waaronder de heer Debaba, die geen benen heeft, smeedden op de hoek van een straat op een klein vuurtje met 
stenen als hamers messen in Kikwit om te voorzien in hun levensonderhoud. Ze gebruikten stenen als gereedschap. Zo kwamen ze maar 
net rond. We gaven ze in 2014 een paar hamers en wat schoppen om een vuurkuil te graven. Ze hebben hun werkzaamheden daarmee 
uitgebreid tot een heuse smederij, omdat ze een vuurkuil en ook gietvormen kunnen uitgraven in de grond. Ze zijn nu beroemd in 
Kikwit en hebben genoeg inkomen om een klein kantoor te huren, daarnaast werken ze in de buitenlucht. Zij goten de metalen delen van 
de trapnaaimachines voor de tienermoeders in Kikwit (project boven). 
 
 


