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De trainingen in het toepassen 
van community based 
sociotherapie in Rwanda, 

Oost Congo en Liberia voorzagen 
bijna honderd deelnemers in 
een methodiek die hielp bij het 
terugvinden van waardigheid. De 
deelnemende therapeuten trainden 
vervolgens honderd andere 
collega’s en samen nodigden zij 
duizenden sociotherapiegroepen uit 
om actief mee te doen. Gezamenlijk 
leerden zij veilige omgevingen te 
realiseren waarbinnen nieuwe 
relaties en initiatieven mogelijk 
werden. Gevolg daarvan was dat 
de sociale netwerken merkbaar 
sterker werden. Mensen durfden 
weer een pannetje water bij de 
buren te lenen en zwangere 
vrouwen durfden weer bij vreemden 
aan te kloppen als het even niet 
goed ging. 

Dit onderzoek laat overtuigend 
zien dat de bestudeerde 
therapievorm uitdaagde 

tot participatie en deelnemers 
hielp sociaal betrokken te zijn 
en te blijven. Ze beschouwen 
de methodiek als ihumure, een 
opluchting. ‘Dit programma is voor 
ons,’ verklaarden ze. 
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