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OVER LEVEN … OVER WERKEN… IN CONGO 

Lubumbashi, hoofdstad van koper, 

Kolwezi, mijnreus die terug ontwaakt,  

Kipushi, Likasi, Kambove,… vervallen mijnstadjes,…                                                                            

Koper, kobalt, …   de rijkdom van het land!?                                                                                   

Globale economie heeft onstilbare honger naar zeldzame metalen…                                                            

Winst en rijkdom voor de mijnbedrijven en politieke elite,                                                                                              

Gisteren Union Minière, nadien Gécamines,…                                                                                     

Vandaag internationale , veelal Aziatische,  mijnbedrijven                                                                                                                    

die  schimmige ‘deals’ afsluiten met de politieke elite. 

En de bevolking, vrouwen, jongeren, kinderen:                                                                                                  

ze werken om te leven, overleven! 

Ze drijven handel, ze sjouwen met hun aftandse fietsen 

met zakken en pakken 

 Ze zoeken met blote handen, op blote voeten                                                                                   

naar restanten van waardevolle metalen,                                                                                                      

in een ecologische woestenij,                                                                                                                              

ten koste van hun gezondheid, voor enkele dollars.  

Globalisering vandaag = over – werken en over – leven  

zonder waardig loon, zonder sociale bescherming… 

 En toch organiseren ze zich… 

 MATUMAINI = HOOP 
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1. Sfeerbeelden Katanga 

Zwerven tussen verlaten mijnen met hun kraters en terrils.  Hier gedijen 

duizenden gezinnen, kinderen, vrouwen, jongeren …. Ze graven mineralen met 

schop en hark, wassen de stenen, verzamelen elke dag een zak waardevolle 

mineralen. Met enkele dollars overleven ze… ten koste van hun gezondheid. In de 

vervallen koloniale wijken, mijncités en  tentenkampen leven grote gezinnen.  

Investeerders komen en gaan.  Overal verroeste industriële installaties, ze 

getuigen van het roemrijke verleden. Nieuwe ontginningen breken de grond 

open, verdringen de dorpen en de landbouwgronden … Langs vervallen 

spoorwegen stappen vrouwen naar de markt.  Een man op een zwaar beladen 

fiets, vervoert de houtskool van het broussedorp naar de markt. 

En toch is er zoveel levenskracht. Mensen organiseren zich, verkoopsters en 

confectiewerkers  overleven op de lokale markt en in kleine ateliers…. Ouders 

doen er alles aan, dat hun kinderen  naar school  kunnen ‘opdat ze een betere 

toekomst zouden hebben’. In de woonwijken ontstaan gezondheidscentra, 

arbeiders verenigen zich in vakbonden voor ‘een strijd voor waardig werk, 

waardig inkomen, sociale bescherming”. In deze ontwikkelingen spelen 

vrouwen een cruciale rol : zij maken toekomst…  

De geselecteerde foto’s geven een blik op deze wereld. Beelden van zwarte 

ellende, het grauwe leven in het decor van een kleurrijke natuur.  Levendige 

markten en cités getuigen van een intense levenskracht.  De veelkleurigheid 

verdoezelt de realiteit, doet wegdromen. Doorheen die kleuren komt het leven 

steeds oplichten … want leven overstijgt altijd ellende en geeft hoop op een 

betere toekomst. 

 

2. MATUMAINI = HOOP 

Beelden van kinderen en jongeren : hoop van het land… Indien ze toegang krijgen tot 

onderwijs, indien ze toegang krijgen tot gezondheidszorg. Helaas, velen van hen kunnen 

niet naar school.  Hard labeur is hun lot… met allerlei klussen enkele dollars verdienen, om 

te kunnen leven… Werken als moderne slaven…    

De politieke elite en hun clans krijgen goede jobs in overheidsbedrijven en administraties.  

Ambtenaren blijven trouw naar hun werk gaan in overheidsbedrijven, die amper 

functioneren.  Verwaarloosde spoorwegen liggen te roesten, het personeel heeft maanden 
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loonachterstal  … Leerkrachten worden onderbetaald of niet betaald … Politie en leger 

dreigen bevolking af … De schamele franks die verdiend worden, moeten gedeeld worden 

met corrupte ambtenaren en militairen. 

En de gewone Congolees? In de broussedorpen leeft hij zijn eigen leven, in de mijnstreken 

hoopt hij op werk, helaas dikwijls als dagloner … Veel gewroet in de ondergrond in 

ondankbare omstandigheden. De droom van vele jongeren : slagen in het staatsexamen, dan 

een universitair diploma halen …. en dan een goede job …. Als dat niet lukt : overleven als 

geldwisselaar of taxi-motobestuurder. Overal zie je jongeren, die smeken om een fatsoenlijk  

betaalde reguliere job.  Jongeren die een diploma hebben,  maar toch moeten overleven in 

de informele economie. 

En toch overleeft het land, het volk… ondanks de leider.  Dat is het mirakel van Congo.  

Iedereen heeft een eigen handeltje.  Ondanks de falende overheid , “trekken ze hun plan”. 

Sommigen surfen mee op de kansen van de  nieuwe globalisering : import en export van 

Aziatische goederen … een container goedkope consumptiegoederen aankopen in China. Een 

handeltje in Congo en je behoort tot de nieuwe rijken. 

Maar bittere armoede blijft het dominerende beeld in de volkswijken. Een Samenleving met 

zoveel potentieel, waarin de massa niet deelt in de mogelijkheden…. En toch een straal van 

hoop. 

 ‘Matumaïni’…omdat mensen zich verenigen in de dagelijkse strijd om te (over)leven…strijd 

voor een waardig leven een waardige toekomst voor hun kinderen. 
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3. Op markten, langs de straat leeft een eigen economie… 

 

 

Markten , handel en wandel in handen van vrouwen die zorgen voor  

dagelijks over-leven 
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MIREILLE NUMBI, vakbondsvrouw, organiseert de marktvrouwen en propageert 

samenwerking, want samen zijn ze sterker… Zo bouwen deze ondernemende 

vrouwen aan de toekomst.  

Op de centrale markt MZee Kabila, verkopen verschillende marktvrouwen hun 

waren.  De vakbond CSC verenigt deze verkoopsters. Iedere beroepsgroep heeft 

zijn vereniging : de visverkoopsters, de vleesverkopers, de kippenkwekers, 

verkoopsters van textiel en kledij … Samenwerking is hun sterkte. Ze kopen het 

basismateriaal samen aan, ze storten wekelijks enkele dollars in hun 

solidariteitskas. Die kas geeft een vergoeding bij ziekte of overlijden.  Dat is 

vakbondswerk in de “informele economie” : mensen verenigen, de kleine 

solidariteit om samen weerbaar te zijn. Ook cambisten (geldwisselaars) en  

reparateurs van moto’s en taxi-moto’s verenigen zich.  Negentig procent van de 

bevolking werkt en leeft in de informele economie….. 
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4. Bodemrijkdom – geologisch schandaal -  rijkdom of vloek?!  

 Ooit was het “koperen kruis” van Katanga het betaalmiddel in Centraal Afrika…Deze rijkdom 

werd een vloek en een zegen  … Belgische kolonialen bouwden er een industrieel complex  

op.   Restanten getuigen van het koloniale imperium van de ‘Société Générale’ en zijn 

mijnbedrijven. De massa arbeidskrachten werd aangevoerd uit alle streken van Congo en 

Zambia.  Mijnsteden volgens het beproefde model van Union Minière, rezen in de nabijheid 

van de mijnen uit de grond.  Een kopie van het Belgische industrieel paternalisme :  wooncités 

met ‘aangepaste’ woningen voor directie en kaderleden, de cité’s voor de ‘gewone’ inlandse 

arbeiders, netjes gescheiden door parken en brede lanen. Bedrijfswinkels, scholen, 

gezondheidscentra, kerken, sportterreinen, ontspanningszalen … een “cercle” of casino voor 

de kaders – parochiezalen voor gewone arbeiders. Kortom: een kopie van het sociale leven 

in industriële België. Meteen het drama voor de Congolese arbeiders : hun vruchtbaar land 

opengereten, hun dorpen verplaatst voor de waardevolle ertsen in de ondergrond… 

Grondstoffen “melk en honing” voor de heersende elite.  Alle opbrengsten voor de 

mijngroepen en de politieke en administratieve elite … Geen investeringen in het land en de 

bevolking .   

Vandaag een sociale en ecologische ramp… De voortdurende conflicten  destabiliseerden de 

samenleving…. Zo stapte Congo de 21ste eeuw in : de eeuw van de globalisering. Voor Congo 

een verplichte uitverkoop van het economisch potentieel aan nieuwe investeerders , waarbij 

Aziaten een prominente rol spelen.  

 

 

De bevolking  leeft en werkt nu op de vervuilde gronden bij de gesloten mijnen. 

 



8 
 

ARBEIDERS MIJNBEDRIJVEN GECAMINES  

 

 

Oud en nieuw in beeld : de ‘terril ‘ van Lubumbashi … aan de ene kant een 

vervallen bedrijf, waar het zoutzuur weglekt uit de verroeste installaties … 

Grenzend aan een nieuwe fabriek die de waardevolle mineralen uit deze 

‘afvalberg’ recupereert. 
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5. ARTISANALE ONTGINNING – CREUSEURS 

Op de restanten van het verleden bloeit de ‘artisanale mijnontginning’, bron van 

overleven voor honderdduizenden Congolezen. Aan de randen van de kraters 

van ondergelopen mijnputten ontstaan nieuwe cités.  ”For a few dollars” komen 

werkloze en dakloze jongeren, vrouwen en kinderen  hun geluk zoeken…   
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“Ik ben automekanieker….indien er werk voor mij is, stop ik onmiddellijk met dit 

werk... ik verkoop de mineralen die mijn vrienden gevonden hebben… dat brengt 

mij voldoende dollars op om te leven… maar ik weet dat de Chinese opkopers mij 

te weinig geven voor de grondstof. Zij profiteren en maken winsten, maar het 

zijn “jullie” computers en smartphones die hiermee in Azië gemaakt worden! We 

overleven hier, vrouwen, kinderen, werkloze jongere, in onveilige 

arbeidsomstandigheden, met  ongezond labeurwerk… in een zwaar vervuilde 
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omgeving, bron van ziekten en infecties. Ik weet het ! Maar het is de enige 

manier om aan geld te komen om eten te kopen… geef jij mij ander werk ???” 

“En die kinderen, moeten die niet naar school..?” vragen wij – “Vandaag niet, ze 

doen dit werk graag en verdienen wat geld om een smoutebol te kopen, 

vandaag hebben ze alvast eten…” 

  

Het creuseurkamp van Katchongo, tussen Likasi en Kolwezi. We stoppen  langs 

de weg. Honderden vooral jonge mensen en kinderen, artisanale delvers, graven 

met schop en handen tunnels en sleuven. Er is een nieuwe cité ontstaan: oranje 

dekzeilen van vrachtwagens worden onderstut door stokken, ze vormen één 

groot tentenkamp. In waterplassen en poelen worden de ertsen gewassen om 

zandresten te verwijderen … Kinderen en meisjes kloppen met een hamerbeitel 

op de stenen om de kern van het waardevolle mineraal te vinden.  Deze worden 

in zakken op fietsen geladen en naar een verzamelplaats gebracht. Daar worden 

de zakken op hun waarden geschat en  gewogen … Een oudere vrouw heeft een 

stapel Congolese bankbiljetten in haar handen, … vervolgens wordt alles op een 

kar geladen … om de hoek staat een Aziatische opkoper. In het tentenkamp is er 

een cantine en een bar, er wordt gedanst … vertier na labeur…  In dit kamp wordt 

gewerkt en geleefd. 

Enkele opgetutte meisjes staan langs de weg … Aan hun verzorgde gelakte nagels 

te zien, werken zij niet als “creuseur”.  Met hun kleurige pagne en verzorgde 

haartooi, zorgen zij voor een schitterend contrast in deze woestenij. Eline vertelt 

: “Ik kom van Lubumbashi, studeerde voor secretaresse, ben 23 jaar en heb twee 

kinderen, geen werk.  Daarom kom ik regelmatig naar hier om wat geld te 

verdienen … De jongens betalen me enkele dollars voor een uurtje plezier en seks… 

Wanneer ik genoeg geld heb verdiend om een week te leven met mijn kinderen  

ga ik terug naar de stad.”  We vragen of ze de risico’s van HIV/SIDA kent…en de 

gezondheidsrisico’s van  contact met radio-actieve stoffen en zware metalen 

zonder beschermingsmiddelen.  Ze lacht: “Mijn kinderen en ik moeten eten 

hebben, ik heb die dollars nodig, in de stad is er geen werk, ik heb geen andere 

keuze, wat kan ik anders doen …?”  
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In Kipushi omsluiert door stof … Werk in troosteloze omgeving want de mijn blijft 

dicht…. 
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Rivieren vervuild met zware metalen, lozingen van de mijn … afgegraven mijnsites 

lopen onder water.   In dat water zeven en wassen de jongeren  de opgegraven 

ertsen … De handel is in handen van Aziaten. Ze noemen het ‘artisanale ontginning 

…  “creuseurs” doen labeurwerk om te overleven. 
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6. Sociale school – motor voor verandering? 

MATUMAINI = HOOP   

En toch ontmoeten wij vele mensen die werken aan de toekomst : door 

samenwerking  in onderwijs, gezondheidscentra, vakbond en cooperatieven …. 

Met de overtuiging dat  hun kinderen een betere toekomst verdienen door hun 

inzet … Waardig werk, waardig leven … In Lubumbashi richtten Belgische en 

Congolese partners  een ‘sociale school’ op,  Sciences Sociales du Travail om 

verantwoordelijken in vakbonden, onderwijs en sociale projecten een 

kadervorming te geven. Zij maken het verschil … 
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Enkele  getuigenissen van studenten Sociale School Lubumbashi : 

“Vele vrouwen worden ondergewaardeerd, hebben een vertrouwenscrisis, 

geloven niet in eigen capaciteiten … In deze opleiding worden wij ons bewust 

van de eigenwaarde en kracht van vrouwen.  Een vrouw is meer dan huisvrouw 

en landarbeidster. Wij nemen ook verantwoordelijkheid voor verandering van 

de samenleving …” 

”De strijd tegen armoede en voor humanisering op alle levensdomeinen is 

essentieel – “un pauvre ne peut jamais être sérieux”. Dit houdt in dat de strijd 

tegen armoede de absolutie prioriteit is om een waardige samenleving te 

bekomen…” 

“Ik leerde hier mijn werk anders en beter te doen: open en democratisch werken 

– een financieel rapport opstellen – werken in samenwerking en met respect 

voor collega’s…” 

“Ik leerde hier om de klachten van arbeiders beter te begrijpen, te formuleren, 

om zodoende de belangen van de arbeiders beter te kunnen verdedigen…” 

“Ik kreeg inzicht in de geschiedenis van de arbeid – het kapitalisme – hoe we 

evolueerden van brutale slavendom tot modern slavendom…” 

“Ik leerde spreken in het openbaar, meningen formuleren en argumenteren, dit 

zal mijn werk als syndicalist ten goede komen ...” 

“Mijn werk is veranderd.  Ik geef leiding aan een groep leerkrachten, dikwijls 

werkten wij zonder agenda, zonder termijnopties … Ik leerde meer planmatig 

werken, het belang van leerdoelstellingen en agenda …” 
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“Ik werk met mensen die een zeer lage scholing hebben, die zich niet altijd 

kunnen verdedigen ... Ik kreeg meer inzicht, meer bagage om de situaties van 

mensen te begrijpen en te kaderen en vooral hen te verdedigen tegen diegenen 

die macht hebben en daarvan misbruik maken. Het was een spiegel voor 

mijzelf, hoe ik werk, hoe ik beter kan werken…” 

“Dankzij de docenten heb ik een eigentijdse vertaling gezocht van wat vandaag 

‘evangelische waarden’ zijn, wat ‘humanisering’ in praktijk betekent….” 

“Ik pas als vrouw de kennis uit de lessen boekhouding nu ook toe bij de aankoop 

van mijn dagelijkse huisvoorraad en bij de opmaak van het gezinsbudget.” 

“Ik wil na het beëindigen van mijn opleiding zelf een eigen zaak opstarten en ik 

geloof écht dat ik via deze vorming mijn droom kan realiseren.” 

“Via deze vorming heb ik geleerd mijn eigen leven in handen te nemen. Ik leg 

de klemtoon op eerlijke betaling van mijn loon. Met respect voor de hiërarchie 

wil ik toch eisen dat er een fatsoenlijk loon betaald wordt voor mijn geleverde 

prestaties.” 

 

Twee kinderen kijken ons aan op de ”Place des martyres”  aan het 

voetbalstadium Kenya in het centrum van Lubumbashi.                                                                                                                                    

In 1941 werd protest van de mijnwerkers hier door de koloniale overheid 

bloedig onderdrukt. Mobutu plande er een monument op het massagraf …  

Het kwam er (nog) niet … 

Op de betonnen sokkel maakt een begrafenisondernemer nu grafzerken …                                                

Hoe lang nog  zwijgen de doden van 1941? 
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